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Abstract 
 
When athletes and coaches discuss reasons for success or failure the 
word concentration has an important role. Likewise, in sport research, 
the term attention tends to have the same central position. This notion 
gives the impression that everyone seems to know what concentration 
is and how it affects sport performances. However, the many theories in 
cognitive psychology are not primarily designed to be applied in the 
setting of sport and exercise, and thus have little or no validity in that 
field. Instead of applying scientific knowledge, the field of sport 
enhancement often utilizes myths and folklore as bases for practice and 
exercise. 
 

This thesis started as a quest for this well-known concentration and 
often required state of mind. The overarching purpose of this hunt was 
to discover aspects that influence the ability of concentration in sport 
and exercise settings. The search for concentration has followed three 
tracks. The first line of investigation was to study variations in 
concentration. The second path was to validate the Test of Attentional 
and Interpersonal Style (TAIS), (Nideffer, 1976). The third trail was to 
review the theory of ironic processing in mental control (Wegner, 
1992) and try out its applications on sport performances movements. 

 
The study of variations in concentration was carried out through 

interviewing and measuring heart rate of athletes from golf, pistol 
shooting, basketball, tennis, and handball. The validation of TAIS was 
performed on a sample of 1230 athletes from different sports. The 
result confirms that the basic theory of TAIS is not adequate to explain 
the functions of attention on the basis of modern theories of cognition. 
TAIS did not manage to differentiate between different level of skills 
and between different sports. The original subscales of TAIS were not 
validated by a factor analysis. The application of ironic processing in 
sport settings was examined in a series of six studies. The result of 
these studies showed no support of any impact of ironic processing. 

 



The overall conclusions of the quest for the covet concentration in 
sport settings can be summarized in one word, variation. It is difficult 
to consider the notion of general concentration in sports settings 
because of great differences within and between sports and individuals. 
These results cast doubt on the efficiency of universal concentration-
improving techniques. The review of theories of cognitive psychology 
showed that many modern theories are conspicuous by their absence in 
the field of sport psychology. Perhaps the improvements in the sport 
arenas could be faster if the knowledge of cognitive psychology was 
better. 
  
Key words: Concentration, attention, Test of Attentional and 
Interpersonal Style (TAIS), ironic processing, sport psychology,  
 



Förord 
 
Jaha då var det dags. Det är nog ingen som kan säga att min 
disputationsväg har följt någon önskvärd institutionsstudiemall. Men 
innan berörda parter börjar rannsaka sig själv är det lika bra att avslöja 
att jag aldrig har lyckats laga mat efter ett recept. Alltid är det något 
som jag måste byta ut eller lägga till. Likadant har det varit med detta 
projekt. Från början var det inte ens tänkt som avhandling. Det började 
med att jag träffade Timo Mäntylä. Han sökte en forskningsassistent 
och jag undrade vad jobbet gick ut på. Vid intervjun tyckte Timo att 
utifrån mitt idrottsintresse var det nog bättre att jag gick över till Bo 
Molander som också sökte en assistent. Vet inte om det var kärlek vid 
första ögonkastet men på något sätt och vis påbörjade jag heart-rate 
mätningar och intervjuer med olika idrottsutövare. Bosse övertalade 
mig att söka ett stipendium från Centrum för Idrottsforskning med 
orden ”du lär nog inte få några pengar”. Till vår stora förvåning fick jag 
stipendiumet och var nu tvungen att officiellt bli en forskarstudent. 
Eftersom jag bara var legitimerad psykolog var jag inte behörig som 
student vid dåvarande Psykologiska institutionen utan fick komplettera 
med C-kursen i psykologi.  

 
Åren gick. Från början skulle min avhandling handla om 

rörelsemätningar med Mac-Reflex. Sedan blev jag genom Norbert 
Rohweders förtjänst intresserad av notationssystem och stressmätningar 
i lagsporter. När Norbert flyttade tillbaka till Tyskland fortsatte 
intresset för lagsporter nu med Stefan Söderfjell. Det gjorde att jag 
också kom att utveckla ett kommunikationsverktyg för grupper, after-
action debrifing. För kunna mäta effekterna av detta dialogverktyg 
började jag med stöd från Belastningsskadecentrum och Metall samla 
in data för att kunna validera ett stresstest, Job Stress Survey. En annan 
spin-off effekt med utgångspunkt i studierna om after-action debrifing 
blev attributionsmätningar med Causal Dimension Scale. Parallellt med 
dessa huvudspår gjorde Timo Mäntäly mig intresserad av Wegners 
ironiska processer. Eftersom jag under alla åren inte hade ett 
kristallklart slutmål passade jag också på att samla in data på ett 
koncentrationstest, Test of Attention and Interpersonal Style. Det är 
bara att konstatera; det är tur att det finns studenter som är villiga att 
hjälpa till med datainsamling. Detta och några ytterligare stickspår 
gjorde att resultatet av dessa ansträngningar först blev Emilia 1998 och 
sedan Axel 2000. Eftersom jag inte har forskat på kloning är det inte 
bara min förtjänst utan i allra högsta grad också Camillas.   



 
Nu blev det i och för sig inte bara två barn utan också en 

idrottspsykologikurs. Fast den äran måste jag dela med Stefan 
Holmström. Utan Stefan hade idrottspsykologi A inte varit ett lika 
framgångsrikt koncept som det nu blev. I det läget var jag rätt nöjd med 
resultatet av mina tio års erfarenhet som forskarstudent. Två underbara 
barn, kanske en något frustrerad handledare och en uppskattad 
idrottspsykologikurs, även om onda krafter för tillfället har lagt kursen i 
frysboxen. I det läget kom Bengt-Åke Armelius och förstörde hela 
tillvaron genom att ställa saker på sin spets. Utan Bengt-Åke hade jag 
säkert kunnat hitta ännu fler roliga projekt. Istället blev dags att 
tillsammans med min handledare Bo Molander börja jaga en 
koncentration som kunde räcka till en avhandling. Jakten är nu över 
och det är dags att tacka alla som har bidraget på olika sätt. Från början 
är detta lätt. Utan en Gurli min mor och Gerold min far hade jag inte 
varit här. Sedan blir det svårare. Ni är många som har uppmuntrat mig, 
utmanat mig, gett mig råd, frågat hur det går, tyckt synd om mig, sett 
skeptiska ut eller fått mig att tänka på annat än avhandlingen.  

 
Jag vill därför rikta ett varmt tack till alla som känner att Ni på något 

sätt är delaktiga i detta arbete. 
 
Umeå, september 2005-10-03 
 
John Jansson 
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1. Det var en gång en robot 
 
Det var en gång en robot som kunde springa med en hastighet av 40 
km/tim, flyga upp 2,40 meter i luften och hoppa 8 meter i längd. 
Roboten kunde också dunka en basketboll i korg, skjuta prick med ett 
gevär och sänka en golfboll i ett hål med stor precision. Bränslepumpen 
i denna robot kunde vid hård ansträngning pumpa ut cirka 17 liter 
bränsle per minut genom ett snillrikt och 95000 kilometer långt 
bränslesystem. Roboten hade fem liter bränslevätska som bestod av 
ungefär 2000 miljarder små transportvagnar som kunde frakta fram 
laddade och föra bort urladdade energienheter till robotens motorer. I 
bränslevätskan fanns också ett smart virusprogram som kunde stoppa 
eventuella främmande material som kunde skada robotens delar. För att 
roboten skulle kunna röra sig graciöst var den hopsatt med 206 rörliga 
delar. De 206 delarna styrdes av 650 små hydralikmotorer i olika 
storlekar och med mer än 100 transmissionsaxlar. För att detta 
maskineri skulle fungera bekymmersfritt var hela roboten innesluten i 
ett två kvadratmeter smidigt vattentätt hölje. Hela roboten styrdes av en 
kontrollenhet som hade i uppgift att varje sekund dels kontrollera allt 
roboten gjorde och dels samordna och koordinera de olika motorerna, 
transmissionsaxlarna och robotens alla delar. Det som skilde denna 
robotmodell från tidigare prototyper var den unika egenskapen att 
robotens kontrollenhet kunde lära sig av sina erfarenheter.  
 

Robotens artificiella intelligens genererades genom att 
kontrollenheten bestod av 10 miljarder självständiga sofistikerade 
elektroniska komponenter som var sammanbundna med varandra i ett 
gigantisk elektrokemiskt nätverk. Varje sekund kokade kontrollenheten 
av miljontals elektrokemiska laddningar av vilka en stor del låg till 
grund för robotens imponerande funktioner. Sjudandet och pulserandet 
i kontrollenheten generades av miljontals nanotekniska mätinstrument 
som fanns placerade överallt på roboten. Alla dessa mätare skickade 
information om dels vad som utspelades i robotens yttre miljö och dels 
hur robotens delar var placerade i förhållande till denna omvärld. 
Inflödet av information konverterades till energi för att snabbare kunna 
transporteras till kontrollenheten. Exempelvis gjordes bilder om till 
kemisk energi och ljud omvandlades till mekanisk energi. När 
information kom fram till kontrollenheten laddades de elektroniska 
komponenterna med energi. Varje liten bit av information aktiverade 
den enskilda komponenten att börja sända ut små elektromagnetiska 
pulser som fick de närliggande komponenterna att också laddas och 
vibrera mer och mer samstämmigt. Vid en kritisk frekvens förenades de 
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separata komponenterna till en enhet. Alla de enskilda komponenternas 
olika egenskaper och all varierande information de innehöll 
sammanföll till en helhet och roboten agerade. Med hjälp av dessa 
elektriska impulser kunde en enda komponent kommunicera med 
tusentals närliggande komponenter i en hastighet av 100 meter i 
sekunden.  

 
Robotens kontrollenhet kunde också välja ut vilken information den 

ville ha och addera denna kunskap i ett minnessystem. I 
minnessystemet kunde robotens kontrollenhet göra raffinerade och 
komplicerade jämförelser mellan de ingående signalerna och robotens 
tidigare erfarenheter. Genom oändliga matematiska iterationer kunde 
roboten ständigt förändra sitt prioriteringsmönster så att vissa typer av 
inkommande signaler blev mer viktiga än andra och därmed fick större 
uppmärksamhet i robotens kontrollenhet. Kontrollenheten hade också 
förbindelse med en termostatventil. Denna termostatventil hjälpte 
kontrollenheten att ibland stänga av det ständiga sorterandet och 
prioriterandet av nya signaler. När termostatventilen ströp inflödet av 
signaler fick kontrollenheten möjlighet att förlänga den tid den behövde 
för att sortera och jämföra något nytt som hade uppstått eller för att 
finjustera styrningen av robotens rörelser. För varje gång roboten 
användes blev den bättre och bättre på att prioritera och bara använda 
de signaler som de tidigare erfarenheterna hade lärt den vara relevanta 
och viktiga.  
 
 
Koncentration på Robo Sapiens 
 
”Stopp, stopp, stopp” säger säkert en någorlunda tekniskt bevandrad 
person. Det skulle med dagens teknik vara omöjligt att skapa en sådan 
magnifik maskin. Beskrivningen innehåller alltför många oklarheter för 
att det ens i tanken skulle vara möjligt att bygga en liknande robot. Ett 
axplock av oklarheter som behövs redas ut skulle exempelvis kunna 
vara:  
 

- Vad är det som ska avgöra om termostatventilen ska strypa eller 
öka tillflödet av information?  

- Är det förändringar i omgivningen som ska skicka impulser till 
termostatventilen eller ska det vara kontrollenhetens egna 
intentioner som ska reglera termostaten?   

- Hur vet termostatventilen att den inte stryper flödet för mycket 
så att viktig information stängs ute eller att den tvärtom släpper 
på för stor mängd så att kontrollenheten gör misstag? 
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- Hur vet kontrollenheten vilken information som är viktig? 
- Om roboten ska göra flera saker samtidigt, vad är det då som 

avgör vilken information som är viktig? 
- Om det finns 10 miljarder komponenter, vad finns det för 

kvalitetskontroll som avgör att kontrollenheten fördelar rätt 
informationen till rätt komponent? 

- Hur kan kontrollenheten bli bättre bara för att den gör samma 
sak flera gånger? 

 
Eftersom detta inte är en avhandling i kvantfysik, mekanik och 

elektronik så ska jag inte ge mig på att försöka besvara dessa tekniska 
frågor. Däremot kan jag konstatera att roboten verkligen lever och 
frodas. I dagsläget finns det cirka 7 miljarder av denna modell – ”robo 
sapiens”. Roboten är till och med mer komplex än vad som framställs i 
den inledande beskrivningen. Men som sagt, detta är ingen avhandling i 
robotar. Intentionen är istället att behandla människors förmåga till 
uppmärksamhet och koncentration. Speciellt ska jag försöka belysa 
faktorer som påverkar koncentrationsförmågan i idrottssammanhang. 
Om vi byter ut alla tekniska robottermer till mer mänskliga attribut så 
skulle robotens kontrollenhet kunna översättas med idrottsutövarens 
uppmärksamhetsförmåga. Lika viktig som kontrollenheten är för 
robotens existens lika betydelsefull är idrottarens förmåga till 
uppmärksamhet och koncentration för idrottsprestationen. 

 
Redan 1890 menade William James att det som skiljer genier från 

vanliga människor är att genier kan behålla fokus på samma objekt. 
James (1890) ansåg att hos vanliga människor har koncentrationen en 
tendens att vandra iväg. Samma uppfattning om koncentrationens 
betydelse tycks gälla i kvällspressens sportsidor där vi kan läsa citat 
från besvikna idrottsutövare så som: Jag tappade koncentration..., jag 
var inte fokuserad på uppgiften..., jag lyckades inte koncentrera mig 
tillräckligt..., min koncentration blev distraherad... Eller vinnarens 
förklaring som: Jag koncentrerade mig på att koppla bort allt annat..., 
jag var fokuserad idag..., jag koncentrerade mig på att göra samma 
sak..., jag koncentrerade mig på att göra det jag skulle…. Det är inte 
bara idrottsutövarna som attribuerar idrottsprestation till sin 
koncentrationsförmåga. Även ansedda idrottspsykologiska forskare 
fokuserar på koncentrationens betydelse inom idrott. Exempelvis menar 
Moran (1996) att de flesta idrottare, tränare och psykologer är överens 
om att den viktigaste faktorn för framgång i idrott är förmågan att 
fokusera på det viktiga samtidigt som distraktioner ignoreras. Ett 
påstående som får stöd av Weinberg och Gould (1995). De anser att 
koncentration är en av de viktigaste psykologiska färdigheterna i 

3



4 

idrottsutövandet. Weinberg och Gould menar att framgång i idrott är 
förmågan att kunna fokusera på det relevanta i en situation. Hardy, 
Jones och Gould (1996) spinner vidare på samma tema genom att 
konstatera att tappad koncentration försämrar prestationen och att det 
kan vara ett problem för idrottsutövare att upprätthålla koncentration. 
Hardy et al., refererar till flera undersökningar som visar att förmågan 
till att kunna kontrollera sin uppmärksamhet är ett bra mått på 
framgång i idrott. Framgångsrika idrottare tycks i högre utsträckning 
kunna behålla ett uppgiftsorienterat fokus medan distraktioner som till 
exempel negativa tankar hålls borta (Hardy et al., 1996). Abernethy 
(2001) går så långt att han menar att det är svårt att föreställa sig något 
mer viktigt i idrott än att idrottaren kan behålla uppmärksamheten på 
det han eller hon ska göra. Detsamma anser Cox (1994) som tycker att 
förmågan till selektiv uppmärksamhet är den kanske största 
betydelsefulla kognitiva egenskapen för en framgångsrik idrottare.   

 
Eftersom ”alla” tycks vara överens om att koncentration är viktig i 

idrott är det inte överraskande att populärvetenskapliga böcker i mental 
träning är fyllda med interventioner för idrottare med 
koncentrationsproblem. Ett vanligt råd för att stärka 
koncentrationsförmågan är att träna på mental repetition (McLean & 
Richardson, 1994). Flera författare anser att när en idrottare mentalt går 
igenom de olika momenten som ingår i dennes prestation och tränar på 
att visualisera detta agerande så stärks eller utvecklas utövarens 
förmåga till koncentration även vid tävlingssituationer (Budney, 
Murphy, & Woolfolk, 1994; Feltz & Landers, 1983; Perry & Morris, 
1995; Van Gyn, Wenger, & Gaul, 1990). Tyvärr saknar de flesta studier 
på mental repetition och visualisering någon metodisk konfirmation för 
att de fungerar i realiteten (Moran, 1996). Det har också utvecklats 
speciella program för träning av uppmärksamhetskontroll (Nideffer & 
Sharp, 1978). Det är mentala träningsprogram vars syfte är att hjälpa 
idrottsutövare att bli bättre på att upprätthålla en optimal koncentration 
utan att störas av irrelevanta distraktioner. Men även om uppfinnarna 
till dessa program hävdar att det fungerar excellent finns det inga 
vetenskapliga bevis för att programmen för uppmärksamhetskontroll på 
något sätt förbättrar prestationsförmågan (Druckman & Swets, 1988). 
Faktum är att de flesta interventioner som rekommenderas i 
populärvetenskapliga böcker om mental träning inte får stöd i 
empiriska studier (Moran, 2004). En anledning till att dessa 
koncentrationsövningar inte förbättrar prestationsförmågan hos 
idrottare kan vara att det finns för stora brister i de specifika modeller 
av uppmärksamhet som används inom idrottsfältet (Hardy et al., 1996). 
En annan orsak kan vara att det finns för lite kunskap i de etablerade 
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psykologiska uppmärksamhetsmodellerna om hur koncentration och 
uppmärksamhet fungerar i en idrottskontext (Abernethy, 2001). Om 
psykologin ska hjälpa idrottaren att hitta prestationshöjande 
tillämpningar för sportarenorna behövs det enligt Moran (1999) mer 
kognitionspsykologisk forskning inom sfären idrott. 

 
För att summera denna inledning tycks utövare, idrottstränare, 

mentala tränare och idrottsforskare vara överens om att koncentration 
är mycket viktigt i idrott. Med denna enstämmiga inställning är det 
förvånande att de flesta forskare också är överens om att det finns ringa 
mängd kunskap om hur en idrottares uppmärksamhet bör fungera för 
optimal prestation. En avgörande orsak tycks vara att det finns för lite 
kognitionspsykologisk forskning på idrottsaktioner. Huvuddelen av den 
kognitionspsykologiska forskningen görs på vanliga människor som 
genomför avgränsade uppgifter under kontrollerade betingelser i 
laboratorier. En idrottsprestation i en OS- eller VM-final genomförs 
inför miljoner åskådare och under hög press av en person vars 
handlingar har modifierats av flera tusen timmars träning. Det finns 
idrottsforskare som menar att kunskaper om idrottsutövares 
koncentrationsförmåga är idrottsforskningens ”last frontier” (Straub, 
1978). Min koncentration på koncentration i denna avhandling är därför 
bland annat inriktad på att studera hur moderna koncentrationsteorier 
kan tillämpas inom sfären idrott. Detta ger förhoppningsvis en eller 
kanske flera av de pusselbitar som behövs för att bättre förstå vanliga 
människors och elitidrottares koncentrationsförmågor. En kunskap som 
kanske kan ge upphov till nya träningsmetoder och tips om hur till 
exempel en idrottare lättare ska uppnå ett idealiskt 
koncentrationstillstånd under en tävling. 
 
 
Syfte, målsättning och disposition 
 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att belysa faktorer 
som påverkar koncentrationsförmågan i idrottssammanhang. Det 
centrala begreppet genom denna avhandling är koncentration. 
Avhandlingens vetenskapliga bidrag är inte att skapa några nya teorier 
utan att utifrån kognitionspsykologisk teori och vetenskaplig 
forskningsmetodik försöka utröna tillämpbarheten i kontexten idrott. 
Målsättningen med forskningen och dess avgränsning har varit att: 
 

- Studera hur begreppet koncentrationsförmåga påverkas och 
varierar med avseende på bakgrundsvariabler och kontextuella 
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variabler, såsom ålder, kön, situation, typ av idrott och 
stressnivå. 

- Validera ett mätinstrument som kan tänkas mäta idrottsutövares 
koncentration. 

- Granska en teori som beskriver orsaken till varför individer 
tappar koncentrationen och pröva tillämpningen av teorin på 
idrottsliga motoriska handlingar. 

 
Det vetenskapliga forskningsfältet på uppmärksamhet och 

koncentration är ett stort och välutforskat område. Men de vedertagna 
teorier som finns kring uppmärksamhet och koncentration är dels inte 
speciellt frambringade för att gälla idrottsprestationer och dels inte 
heller prövade i idrottssammanhang. Det finns därmed en risk att flera 
kognitionspsykologiska teorier som skulle kunna vara användbara för 
att förklara koncentrationsprocessen i en idrottsprestation helt enkelt 
ignoreras av okunskap hos idrottsrörelsen. Det finns också en fara att 
bristen på relevant kunskap i stället leder till att myter och anekdoter 
blir rådande dogmer inom idrottssfären. Vilket i sin tur leder till att 
idrottsutövare världen över lägger ner avsevärd tid på så kallade 
prestationshöjande tekniker som i bästa fall bara är bortkastad tid men i 
värsta fall försämrar prestationen. Min ambition är därför att denna 
avhandling ska vara de första stegen i den långa jakten på vad som är 
en optimal koncentration och hur detta tillstånd uppnås.   

 
Dispositionen av denna avhandling består av fem delar. Den första 

delen är en översikt om begreppet uppmärksamhet och koncentration. I 
vanliga fall brukar en inledning ge tydliga och klara definitioner över 
de begrepp som sedan förekommer i resten av avhandlingen. Konceptet 
koncentration är nu inte ett väldefinierat begrepp utan ett samlingsnamn 
på en mängd psykologiska företeelser. Jag kommer i denna avhandling 
att använda dels begreppet uppmärksamhet och dels med begreppet 
koncentration att definiera de varianter av mentala aktiviteter som 
idrottare använder för att kontrollera och styra sin uppmärksamhet. 
Eftersom jag inte använder någon enskild definition på koncentration 
har jag som avsikt med denna inledning att dels beskriva 
uppmärksamhetens och koncentrationens olika särdrag och dels 
redogöra för dess historia och var de olika koncepten står idag. 
Eftersom alla undersökningar i denna avhandling är gjorda inom fältet 
idrott, kommer jag att försöka beskriva teorier om uppmärksamhet 
genom att följa en idrottsprestation. När idrottaren presterar på 
idrottsarenan sker ett antal uppmärksamhetsaktiviteter. Tanken är att 
följa dessa olika faser av uppmärksamhet och beskriva de teorier som 
kan förklara orsakerna till att idrottare kan prestera bra eller dåligt. För 
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att inte inledningen ska bli en avhandling i sig själv har jag valt att 
avgränsa kunskapsstoffet till att endast ta med det som har relevans för 
de empiriska studier som genomförts i avhandlingen.  

 
Andra delen av avhandlingen har syftet att studera vad som 

innefattas i begreppet koncentrationsförmåga vid olika situationer och 
under olika omständigheter. Det originella i detta avsnitt är att jag 
använder en terapeutisk samtalsmetodik som intervjumodell och att jag 
försöker validera intervjusvaren genom att tolka pulsförändringar under 
olika idrottsaktiviteter. Avsnittet inleds med att jag sammanfattar några 
av de vanligaste råden och synpunkterna om koncentration inom idrott 
och som antas gälla generellt i alla situationer och i alla idrotter. Jag 
granskar också om det finns några hållbara bevis för att mentala 
träningsprogram på något sätt kan förbättra koncentrationsförmågan. 
Avsnittet avslutas med en serie studier gjorda på pistolskyttar, 
golfspelare, bangolfspelare, tennisspelare, basketspelare och 
handbollspelare. I dessa studier undersöks koncentration dels utifrån 
intervjuer med deltagarna angående deras egen uppfattning om sin 
koncentrationsförmåga, dels utifrån psykofysiologiska mätningar 
genom att tolka pulsförändringar under olika koncentrationsintervall 
enligt Laceys "intake-rejection" hypotes (Lacey & Lacey, 1980). Syftet 
med dessa undersökningar har varit att studera individuella 
metakognitiva upplevelser av koncentration för att få en större insikt i 
de eventuella variationer som kan förekomma i människors 
koncentrationsprocess. Intentionen har också varit att undersöka hur 
några olika parametrar i en koncentrationsfas kan variera inom och 
mellan olika idrottsgrenar.  

 
Den tredje delen av avhandlingen beskriver arbetet med att validera 

ett självskattningsformulär, Test of Attentional and Interpersonal Style, 
TAIS, (Nideffer, 1976), som anses mäta idrottares 
koncentrationsförmågor. I denna sektion görs också en validering av en 
golfversion av TAIS, G-TAIS, som jag utarbetat (Jansson, 1997a; 
1997b). TAIS är ett av de mest populära idrottspsykologiska 
självskattningstesten inom idrottspsykologi och används dels i 
forskning och dels i tillämpade sammanhang (Abernethy, Summers, & 
Ford, 1998; Hardy et al., 1996; Abernethy, 2001; Moran, 2004; Moran 
& Summers, 2004). Det har också uppstått flera sportspecifika TAIS-
test exempelvis en tennisversion (Van Schoych & Grasha, 1981), en 
basketvariant (Vallerand, 1983), en baseboll- och softbollmodell 
(Albrecht & Feltz, 1987) och en variant för fotboll (Fisher & Taylor, 
1989). Anledningen till att jag gör denna genomgång av TAIS är att det 
har höjts flera kritiska röster mot testet (Abernethy el al., 1998; Dewey, 
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Brawley, & Allard, 1989; Ford & Summers, 1992; Moran, 1996; 
Moran & Summers, 2004; Summers, Miller, & Ford, 1991) och flera 
forskare har efterlyst en ordentlig granskning utifrån ett stort sample av 
idrottare (Moran, 2004).  

 
Avhandlingens fjärde avsnitt handlar om att granska en teori som 

beskriver människors förmåga eller oförmåga att tränga bort oönskade 
tankar. Avsnittet inleds med en genomgång av Wegners (1994) teori 
om ironiska processer vid mental kontroll. Ironisk process vid mental 
kontroll innebär kortfattat att när människor medvetet försöker att 
tränga bort något kan detta istället leda till en överkänslighet till det de 
försöker undertrycka (Wegner, 1994). Det fjärde avsnittet avslutas med 
en presentation av sex studier som är designade för att testa teorin om 
ironiska processer. Skälet till att jag har undersökt teorin om ironiska 
processer vid mental kontroll är att flera författare menar att detta kan 
vara ett vanligt fenomen inom idrott (Janelle, 1999; Moran, 1996; 
Moran, 2004; Moran & Summers, 2004). Exempelvis kan ironiska 
processer enligt Janelle (1999) förekomma när idrottarna a) försöker 
förtränga misslyckade insatser, b) anstränger sig för att utestänga 
negativa visualiseringar och frambringa bra bilder, c) gör ett försök att 
slappna av, d) försöker frambringa vissa känslor och stänga bort andra, 
e) strävar efter att kontrollera sin koncentration och f) förmåga att 
uthärda smärta. I dagsläget finns det endast ett fåtal studier som har 
studerat ironiska processer i en idrottsrelaterad kontext (exempelvis 
Dugdale & Eklund, 2002; la Pena, Janelle, Murray & Bouchard, 1999; 
Wegner, Ansfield & Pilloff, 1998).  

 
Jag avslutar avhandlingen med att presentera en samlad insikt från 

de tidigare delarna med ambitionen att denna kunskap i framtiden kan 
användas för att förbättra idrottsutövares prestationsnivå. Jag genomför 
detta genom att dels föra en diskussion om synpunkter på framtida 
forskning kring koncentration och uppmärksamhet inom idrott och dels 
föra ett resonemang kring förutsättningarna för tillämpade aspekter på 
att förbättra idrottsutövares koncentrationsförmågor. Avhandlingen 
avslutas med att uppmärksamhet riktas mot frågeställningen om vad 
som är en bra koncentration och sambandet mellan träning att uppnå en 
maximal koncentration och att prestera på idrottsarenan. 
 
 
Diffus uppmärksamhet på koncentration 
 
Det är nu dags att börja jakten på teorierna som kan förklara 
koncentrationen vid olika idrottsprestationer. De flesta läroböcker i 
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idrottspsykologi tycks vara överens om att förmågan till koncentration 
är avgörande för prestationen (Abernethy, 2001; Cox, 1994; Hardy et 
al., 1996; Moran, 1996, 2004; Weinberg & Gould, 1995). Böckerna 
innehåller ofta råd och synpunkter som kan antas hjälpa atleten att 
hantera sin koncentrationsförmåga. Men, som idrottsforskaren Nougier 
(1997) konstaterade i sitt anförande på världskongressen i 
idrottspsykologi i Israel, även om begreppet koncentration används 
frekvent inom idrott så betyder det inte att koncentration är 
väldefinierat och att alla inblandade parter inom idrott menar samma 
sak. I engelsk litteratur används begreppet ”attention” för att definiera 
olika typer av mentala aktiviteter som människor använder för att 
kontrollera och styra sin uppmärksamhet. I ingressen av denna 
avhandling beskrev jag detta som robotens kontrollenhet. Jag kommer i 
denna avhandling att översätta ”attention” med dels begreppet 
uppmärksamhet och dels med begreppet koncentration. Det kanske 
finns flera läsare som inte håller med om att uppmärksamhet och 
koncentration är samma sak. Jag hoppas att jag i denna inledning kan 
visa att båda begreppen används för att beskriva samma saker. 
Teoretiskt brukar koncentration beskrivas som en fokuserad 
uppmärksamhet motsvarande inledningsrobotens termostatventil 
(Hardy et al., 1996; Moran, 1996; Abernethy, 2001). Koncentration är 
med andra ord när en idrottare kanaliserar sin uppmärksamhet till en 
informationskälla och samtidigt utestänger annan stimuli. Posner och 
Boies (1971) menar att förutom denna förmåga att kontrollera 
informationsflödet kan uppmärksamhet också beskrivas som vakenhet 
och som selektion. Vakenhet innebär att idrottaren höjer sin beredskap 
för att kunna vara lyhörd på förändringar och för att snabbt kunna 
reagera på dessa förändringar. Selektion är när idrottaren väljer ut 
relevant information för sin idrottsprestation ur ett överflöd av 
konkurrerande stimuli.  
 

Eftersom det finns flera definitioner av termen uppmärksamhet och 
koncentration finns det risk att detta kan skapa semantiskt kaos 
(Summers & Ford, 1995). Det kanske är en av anledningarna till att 
ingen forskare idag vet eller är överens om vad som är uppmärksamhet. 
Enligt Styles (1997) är problemet med att definiera uppmärksamhet just 
att begreppet inte är ett enda koncept utan i stället ett namn på en 
mängd olika psykologiska fenomen. Detta problem märks både i 
moderna läroböcker och nutida artiklar. Det finns de som till och med 
anser att det finns alltför många användningar av begreppet 
uppmärksamhet för att termen ska vara användbar (Allenport, 1993). 
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Ett sätt att angripa den semantiska oordningen av begreppet är att 
skilja på uppmärksamhet som dels en beskrivning av den slutprodukt 
som uppmärksamhet skapar och dels en beskrivning i termer av 
mekanismer (LaBerge, 1995). Den vanligaste och än idag mest 
gångbara framställningen av slutprodukten är kanske James (1890) 
över hundra år gamla beskrivning.  James slår fast att uppmärksamhet 
är ett tillstånd hos medvetandet: 

 
Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the 

mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several 
simultaneously possible objects or trains of thought. Focalizations, 
concentration of consciousness are of its essence. It implies withdrawal 
from some things in order to deal effectively with others. (s. 381-382) 

 
Enligt James är uppmärksamhet en effekt av att vi är utvecklade att 

respondera på speciella stimuli med bestämda anpassade handlingar. 
Denna respons eller uppmärksamhet producerar dels klara perceptioner, 
dels en känsla av inre aktivitet. James menar vidare att 
uppmärksamheten i sig själv inte skapar några idéer. Det är objektet 
som har initiativet, inte medvetandet. En idé måste redan vara där innan 
vi kan uppmärksamma den. Uppmärksamheten, anser James (1890), 
bara fixerar och håller kvar vad ordinära associationslagar placerar i 
medvetandets rampljus. Det som var självklart för hundra år sedan är 
idag inte lika klart. 
 
 
Dags att välja rätt fokus 
 
Tennisspelaren står beredd att returnera motståndarens serve. Hon 
kryper ihop, gungar lite fram och tillbaka för att inte bli stel och 
fokuserar på hur konkurrenten studsar tennisbollen framför sig innan 
hon kastar upp den i luften. Redan här måste servemottagaren plocka ut 
viktig information för att kunna lyckas med en bra serveretur. 
Uppgiften innebär att selektivt utskilja de ledtrådar som är viktiga för 
att kunna läsa var serven kommer att hamna. Problemet för 
servemottagaren är att det finns en uppsjö med information att välja på, 
men hon kan inte samtidigt fokusera på alla objekt och på allt som 
händer runt omkring henne. Här behövs en teori som beskriver hur vår 
uppmärksamhet selektivt väljer ut relevant information och samtidigt 
ignorerar det som är ointressant.  
 

En av de första moderna teorierna som försökte förklara denna 
process var Broadbents (1958) filterteori. Broadbent ansåg att 
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nervsystemet kunde ses som en enda informationskanal dock med en 
begränsad kapacitet. Eftersom det fanns en begränsad kapacitet menade 
Broadbent att det behövdes ett selektivt filter som skyddade systemet 
från att överbelastas och endast tillät en liten utvald portion av 
inkommande information. Enligt Broadbent processar vårt sensoriska 
system all information, men därefter filtreras onödig information bort 
innan det når vår begränsade informationskanal. Utifrån Broadbents 
filterteori kan vårt nervsystem inte kombinera uppgifter som kräver ett 
kontinuerligt parallellt processande. Vi kan bara göra flera saker 
samtidigt om vi kan göra den ena uppgiften automatiskt, det vill säga, 
utan uppmärksamhet. En basketspelare måste till exempel göra 
bollstudsandet automatiskt för att samtidigt kunna dribbla förbi en 
försvarare. En annan viktig utgångspunkt för Broadbent var att 
ouppmärksammade stimuli inte skulle nå den nivå där semantisk 
information blir tillgänglig. Detta visade sig dock inte hålla då Moray 
(1959) i en serie studier upptäckte att viss ouppmärksammad 
information ändå passerade Broadbents filter. Moray genomförde 
experiment där försökspersoner skulle uppmärksamma information 
som gavs i ett öra samtidigt som det sändes skugginformation i det 
andra örat. Enligt Broadbents (1958) teori skulle personer inte uppfatta 
denna skugginformation eftersom det sändes i ett öra som inte var 
uppmärksamt. Moray fann dock att personer kände igen sitt eget namn 
när det presenterades som ett skuggningsobjekt. Morays (1959) resultat 
visade att även stimuli som inte är under fokuserad uppmärksamhet 
analyseras i större utsträckning än vad Broadbent trodde.  

 
Teoripendeln svängde också snabbt från tidig selektion till Deutsch 

och Deutsch (1963) som kom med sin late-selection theory. Deutsch 
och Deutsch menade att alla inkommande signaler jämfördes och 
rangordnades i betydelse. Denna modell förutsatte att alla signaler var 
perceptuellt analyserade på högsta nivå utan något filter. Filtret eller 
flaskhalsen var dock inte borta. Exempelvis ansåg Treisman (1964a, 
1964b, 1964c) att det fanns ett filter men att det var mer flexibelt än 
Broadbents (1958) filter. I stället för att blockera all ouppmärksammad 
information kan filtret reducera mer eller mindre av ouppmärksammat 
stimulus. Information som sticker ut kan därför få access till högre 
nivåer. Filterfrågan fortsatte att debatteras genom åren. Neisser (1967) 
plockade bort Broadbents filter genom att beskriva 
uppmärksamhetsprocessen som en analys genom syntes. Enligt Neisser 
behövdes det inget filter eftersom oväsentlig eller irrelevant 
information inte får access till högre nivåer då processen som tillåter 
tillträde är upptagen med att processa fokuserad information. Problemet 
med Neissers (1967) teori är att den inte förklarar hur irrelevanta 
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stimuli hamnar sist i kön. Walley och Weeiden (1973) föreslog att 
relevant information kommer i fokus genom en mekanism som säkrar 
att inkodning av en speciell signal interfererar med inkodning av andra 
liknande signaler. Mekanismen som hanterar detta kallade Walley och 
Weeiden lateral inhibition. Man tänkte sig att en aktiverad neural enhet 
på en nivå i systemet reducerar aktiviteten i angränsade enheter på 
samma nivå. Ett lateralt inhibitoriskt nätverk bland neurala enheter på 
den högsta nivån i ett hierarkiskt mönsterigenkänningssystem skulle 
trygga att enstaka högt aktiverade (fokuserade) representationer av ett 
objekt skulle komma före i kön över liknande, men distraherande 
stimuli. För att summera debatten om selektion kanske det lättast är att 
säga att frågan om selektionen ännu inte är besvarad. Dels kan 
selektion vara tidig, dels vara sen eller till och med rörlig. Men även 
om vi kan lokalisera var selektionen uppstår så har vi enligt Styles 
(1997) ändå inte förstått varför och hur denna selektion fungerar. 
Exempelvis hur det kommer sig att vissa stimuli prioriteras före andra.  

 
Pashler, Johnston och Ruthruff (2001) menar att förklaringen till hur 

tennisspelaren uppmärksammar sin servande motspelare ligger mellan 
”top-down” influenser och ”bottom-up” inflytanden. Top-down 
refererar till tennisspelarens målmedvetna intentioner medan bottom-up 
återger tennisspelarens reaktioner på yttre stimuli (Pashler et al., 2001). 
Det finns flera studier som pekar på att stimuli eller information som 
sticker ut automatiskt tycks påverka tennisspelarens uppmärksamhet 
(Wolfe, 1992; Yantis & Jonides, 1990). Samtidigt finns det också 
studier som visar att om uppmärksamheten redan är låst på ett visst mål 
tycks inte distraktioner störa fokuseringen (Folk, Remington, & 
Johnston, 1992, 1993). Vår tennisspelare skulle endast störas av 
distraktioner om ovidkommande information liknade de ledtrådar som 
spelaren letar efter (Folk, Remington, & Wright, 1994). Detta skulle 
kunna vara en förklaring till skillnaden mellan bra och dåliga spelare. 
Exempelvis visar studier av Warner, Joula och Koshino (1990) att 
försökspersoner först efter cirka 4500 trials lyckas bryta den naturliga 
tendensen att fångas av stimuli i periferin. Om tennisspelaren vet var 
hon ska fokusera blicken är det större chans att hon kan kontrollera sin 
koncentration än om hon flackar runt med blicken och låter sin 
koncentration automatiskt fångas av det som sticker ut. Studier visar att 
skickliga och erfarna idrottare oavsett idrott uppvisar ett mer effektivt 
visuellt sökbeteende, större förmåga att hitta relevanta mönster, en 
större skicklighet att använda sig av visuella ledtrådar och äger mer 
genomtänka kunskaper om olika valmöjligheter än nybörjare 
(Williams, David, & Williams, 1999). Exempelvis fixerar rutinerade 
ishockeymålvakter skyttens klubba mer än oerfarna målvakter som 
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istället mer betraktade pucken (Bard & Fleury, 1981). Liknande resultat 
uppvisade erfarna fotbollsmålvakter som fixerade mer på skyttens höft 
än nybörjarna som tittade på bollen (Williams & Burwitz, 1993). 
Erfarenhet och träning tycks göra att människors prestationsutveckling 
korrelerar med en reducering av att processa irrelevant information 
(Haider & Frensch, 1996). Studier på skickliga bordtennisspelare har 
också visat att det inte är nödvändigt att kontinuerligt följa bollen för 
att predicera landningspositionen (Ripoll & Fleurance, 1988). 
Slagmännen i kricket måste agera på bollar som skickas mot dem i en 
hastighet av 40 meter/sekund vilket ger dem cirka 700 millisekunder att 
agera (Mcleod & Jenkins, 1991). Samma slagmän är dock inte snabbare 
än normala människor i vanliga reaktionstest och simulatortest 
(McLeod, 1987).  
 
 
Dags att flytta fokus  
 
Tennisbollen kastas upp i luften. När tennisbollen är på väg ner träffar 
motspelarens racket bollen och skickar iväg den mot nätet. Vår 
tennisspelare måste nu skifta fokus för att kunna returnera bollen. Hon 
måste förflytta sin kropp och kontrollera sina egna rörelser i 
förhållande till vart bollen kommer att hamna. För att tennisspelaren 
ska kunna skicka tillbaka bollen måste hon kunna göra flera saker 
samtidigt. Det räcker inte med att kunna räkna ut var bollen hamnar, 
hon måste också planera sitt eget slag. Flera studier på att fånga bollar 
visar att kraven på uppmärksamhet tycks vara störst när bollen ska 
fångas eller när bollen studsar (Populin, Rose, & Heath, 1990; Starkes, 
1986). Enligt Kahneman (1973) finns det en gräns i vår förmåga att 
utföra mentalt arbete, det vill säga det finns en begränsad mängd energi 
att fördela, en centralkapacitet. Ju fler saker tennisspelaren försöker 
göra samtidigt desto mindre energi blir det till varje uppgift. 
Flaskhalsen i vår uppmärksamhet är med andra ord inte längre ett filter 
utan en begränsning i kapacitet. Enligt Kahneman tvingas 
tennisspelaren att prioritera och omfördela energin till där den behövs 
bäst. Liknande metaforer använder Norman och Bobrow (1975) när de 
beskriver begränsningar i uppmärksamhet i termer av resurser. 
Skillnaden är att Kahneman pratar om begränsningar i hela systemet 
medan Norman och Bobrow fokuserar på resursbegränsningar i olika 
subsystem.  
 

Tennisspelaren behöver dock inte vara orolig för att resurserna tar 
slut så att hon inte kan returnera bollen. Även uppgifter som från början 
tycks kräva mycket uppmärksamhet och som påverkar varandras utfall 
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förbättras med träning (Spelke, Hirst, & Neisser, 1976). Spelke et 
al.,(1976) konstaterar att människors förmåga att utveckla en 
skicklighet i specifika situationer är så stor att det aldrig kommer att bli 
möjligt att hitta några generella gränser i människors kognitiva 
kapacitet. Allport, Antonis och Reynolds (1972) visade exempelvis att 
skickliga pianister kan spela musikaliska stycken samtidigt som de kan 
engagera sig i en verbal uppgift utan att de båda uppgifterna stör 
varandra. Shiffrin och Schneider (1977) och Schneider och Shiffrin 
(1977) ansåg att förklaringen till att träning förbättrar prestationen 
beror på att det finns två processer. Tennisspelaren utför sin serveretur 
med en automatisk process som inte har någon begränsning i kapacitet, 
som inte kräver någon uppmärksamhet och som är svår att förändra när 
den väl är inlärd. Hon slår också tillbaka bollen genom en kontrollerad 
process med begränsad kapacitet, som kräver uppmärksamhet och som 
är flexibel. Enligt Neuman (1984) finns det tre kriterier för automatik: 
1) Tennisspelarens automatiska process opererar utan kapacitetskrav 
och lider varken av eller förorsakar störningar med andra processer. 2) 
Tennisspelarens automatiska process är under kontroll av simulationer 
snarare än intentioner. 3) Tennisspelaren är inte nödvändigtvis 
medveten om sina automatiska processer (Neuman, 1984). Neuman 
(1984) menar att automatik är en uppmärksamhetsrespons till ett 
speciellt stimulus. Även om det finns flera studier som visar att träning 
kan öka prestationen dramatiskt (en översikt finns i Pashler et al., 2001) 
så förklarar de inte hur det går till när tennisspelaren gör vissa 
operationella responser automatiska.  

 
Enligt Anderson (1983, 2002) kan tennisspelarens spelförståelse 

förklaras med att hon har utvecklat produktionsregler för hur hon ska 
returnera bollen. Teorin ACT-R (Anderson 1993; Anderson & Lebiere, 
1998) består av tre minnessystem: arbetsminne, procedurminne och 
deklarativt minne. Det deklarativa minnet är ett semantiskt nätverk av 
sammankopplade begrepp som har olika aktivitetsstyrkor (Anderson, 
1983). Procedurminnet är produktionsregler för specifika situationer 
och arbetsminnet är den kunskap som för tillfället är aktivt (Anderson 
1993). Anderson (2002) menar att ACT-R är en sammansmältning av 
spotlight-metaforen (Posner, 1980), ”feature integration theory” 
(Treisman  & Salo, 1990) och Wolfes (1994) uppmärksamhetsmodell. 
Utmärkande drag i spotlightens sken verifieras till kännbara objekt 
vilket gör dessa objekt tillgängliga som procedurregler i arbetsminnet 
(Anderson, 2002). När tennisspelaren ser hur motspelaren slår till 
bollen identifieras denna sammansättning av olika stimuli (chunks) och 
adekvata procedurregler aktiveras som hjälper spelaren att genomföra 
den bästa returen. Genom långvarig träning görs tennisspelarens 
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deklarativa kunskap om till produktionsregler; alternativt kan träning 
också trycka ihop flera produktionsregler till en ny regel. När en 
tennisspelare skapar komprimerade produktionsregler frigörs det 
utrymme i spelarens arbetsminne. Kunskap som tidigare enbart var 
definierad i termer av deklarativa strukturer är nu inbäddade i 
procedurer eller regler och kan endast återkallas som ett procedurminne 
(Anderson, 1983). Studier av Williams, David och Williams (1999) har 
visat att experter, till exempel, är bättre på att känna igen och återkalla 
specifika spelmönster och bättre på att förutse händelser. Kanske kan 
en skicklig tennisspelare läsa bollbanan bara utifrån hur motspelaren 
rör sig vilket innebär att spelaren har gott om kapacitet över i sitt 
arbetsminne för att planera sitt motdrag (Alain & Sarrazin, 1990). Flera 
studier tyder på att just förmågan att nyttja arbetsminnets kapacitet för 
att processa information är den viktigaste komponenten som skiljer 
mellan nybörjare och experter (McElree, 2001). Träning tycks medföra 
att idrottaren lär sig hur uppmärksamheten effektivast ska fördelas. 
Träning påverkar inte uppmärksamhetsförmågan i sig utan idrottaren 
förändrar sin uppmärksamhet för vilka detaljer som är viktiga. Det 
finns flera studier som visar att experter använder information som kan 
hjälpa utövaren att förutse händelser bättre än nybörjaren. Exempelvis 
tycks experten i större utsträckning än nybörjaren veta var bollen 
kommer att hamna i fotboll (Morris & Burwitz, 1989), badminton och 
kricket (Abernethy & Russel, 1987) och tennis (Isaacs & Finch, 1983).  

 
För att summera så här långt så påverkas alltså kvalitén på 

tennisspelarens serveretur av hur väl tennisspelaren utnyttjar sitt 
arbetsminne, det vill säga, vad hon placerar i sitt arbetsminne 
(Baddeley, Emslie, Kolodny, & Duncan, 1998). Arbetsminnet beskrivs 
ofta som en kapacitetsbegränsad uppmärksamhetskontroll, som 
understöds av dels en fonologisk loop och dels en visuospatial 
skissplatta (Baddeley & Hitch, 1974). Den fonologiska loopen hjälper 
bland annat vår tennisspelare att tillfälligt lagra information genom 
verbal upprepning (Baddeley, 2002). Den visuospatiala skissplattan är 
viktig för att temporärt behålla och manipulera den visuella och spatiala 
informationen (Logie, 1995). Till sist har tennisspelaren den centrala 
verkställande ”homunculus” som fattar de viktiga besluten om hur den 
fonologiska loopen och den visuospatiala skissplattan ska användas. 
Det finns också flera studier som tyder på att vårt arbetsminne tycks ha 
en temporär lagringsbuffert som är verksam i situationer som kräver 
påpasslighet för att snabbt kunna flytta fokus, som vid en serveretur 
(Baddeley, 2002; Baddeley & Hitch, 1974; Shallice & Vallar, 1990; 
Smith & Jonides, 1997). När tennisspelaren ska skifta 
uppmärksamhetsfokus är det nödvändigt att arbetsminnet för en kort 
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stund kan behålla det nuvarande tillståndet samtidigt som det söker 
efter det nya förfaringssätt som ska gälla. Vår tennisspelares 
arbetsminne kanske löser uppgiften att växla mellan minne och 
uppmärksamhet genom att placera relevanta produkter i en temporär 
lagringsbuffert. Studier som undersöker skillnader mellan experter och 
nybörjare visar att skickliga utövare också tycks ha en mer fokuserad 
koncentration på sin primära uppgift (Abernethy, 1993; Moran, 1996). 
Studier som har gett idrottare i uppgift att samtidigt som de utför sin 
idrott också göra ett sekundärt uppdrag, till exempel någon form av 
respons på ljud eller visuell information, visar  att experterna är sämre 
på att utföra den sekundära uppgiften än nybörjarna (Castiello & 
Umilta, 1988; Rose & Christina, 1990). Expertens arbetsminne tycks 
vara så fokuserat på att leta uppgiftsrelevanta ledtrådar att denna nya 
sekundära uppgift inte kan hanteras. Slutsatsen borde därför vara att vår 
tennisspelares uppmärksamhetsprocess genom lång träning har 
förfinats och automatiserats till den grad att den blir svår att förändra 
eller stoppa.  
 
 
Nej, hon returnerar i nät 
 
Hur är det möjligt att en skicklig och erfaren tennisspelare inte lyckas 
returnera en till synes lätt serve? Automatik, arbetsminne och 
procedurminne kastar väl ändå inte tärning? Om det finns mängder med 
hypoteser om hur människors uppmärksamhet fungerar så finns det 
enligt Moran (1996) förvånande få studier som undersöker orsakerna 
till att idrottare tappar sin koncentration. De vanligaste hoten mot 
människors uppmärksamhet är olika typer av dels inre distraktioner, 
såsom oönskade tankar, eller yttre störningar som exempelvis ljud, 
motspelarens beteende, vädret eller visuella distraktioner. Om 
exempelvis tennispubliken eller något annat buller överröstar ljudet av 
när bollen träffar racket kanske vår tennisspelare missar en viktig 
informationskälla. Eftersom experter tycks använda mer sofistikerade 
ledtrådar än nybörjare (Abernethy, 1994; Goulet, Bard, & Fleury, 1989) 
är det möjligt att frånvaron av ljudet vid bollträffen stör tennisspelarens 
förmåga att tolka situationen rätt. En annan förklaring till att vår 
tennisspelare inte lyckas returnera bollen utan att den istället hamnar i 
nätet kan bero på att mängden information som kan processas vid en 
specifik tidpunkt är begränsad. När den kognitiva belastningen ökar på 
grund av trötthet eller distraktioner kommer växelverkan mellan 
koncentration och minne att begränsas (McElree, 2001). Konsekvensen 
blir att granskningen av antalet möjliga kognitiva operationer och hur 
dessa mentala program måste utföras reduceras. Vår spelare kan 
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mycket väl ha haft en rationell plan för hur hon skulle lösa returen, men 
på grund av tillfälliga begränsningar i arbetsminnet tvingas hon till 
förödande justeringar (Johnson-Laird & Byrne, 1993). Exempelvis 
visar en studie på bilförare som deltog i en simulerad motortävling att 
när nervositeten ökade började de fokusera mer på irrelevanta ledtrådar 
(Janelle, Singer, & Williams, 1999). Även studier på effekter av 
åldrande har visat att när arbetsminnets kapacitet minskar, försämras 
också förmågan att inhibera irrelevant information (Hasher & Zacks, 
1988; Hasher, Zacks, & May, 1999).  
 

Ytterliggare en tolkning till att tennisspelaren inte lyckas returnera 
bollen kan vara att hennes koncentrationsstil inte är utformad efter de 
krav på uppmärksamhet som krävs vid just denna serveretur. Nideffer 
(1976) anser att uppmärksamhet hos en person kan delas upp i bredd 
och riktning. Med bredd menas att en tennisspelares uppmärksamhet 
kan finnas någonstans mellan bred och smal fokusering. Riktning 
innebär att samtidigt som tennisspelaren uppmärksamhet är bred eller 
smal kan den vara riktad inåt mot egna tankar och känslor eller utåt mot 
något objekt. Vid en normal situation med måttlig arousal kan spelaren 
skifta fokus även om hon har en dominerande koncentrationsstil 
(Nideffer, 1981, 1990, 1993). När nervositet eller arousal ökar finns det 
risk att tennisspelarens fokus blir så smal att även relevanta stimuli 
ignoreras (Easterbrook, 1959). Nervositet gör också att idrottarens 
dominerande koncentrationsstil blir mer framträdande och allt mer 
uppmärksamhet riktas inåt mot egna tankar och känslor (Nideffer, 
1981, 1990, 1993). Översatt till vår tennisspelare kan det innebära att 
hon kanske har en bred-inre dominerande koncentrationsstil som blir 
mer framträdande när hon börjar vara nervös. Bred-inre innebär att 
uppmärksamheten riktas mot egna tankar och känslor samt 
minnesbilder på tidigare erfarenheter och liknade situationer. Dessutom 
blir spotlighten i hennes uppmärksamhet på grund av nervositeten dels 
mindre och dels ännu mer fokuserad på hennes inre tankar och känslor. 
Den breda aspekten i hennes koncentrationstil som i ett normalt 
tillstånd hjälper vår tennisspelare att hitta optimala lösningar på kniviga 
problem kan nu istället stjälpa henne. I hennes medvetande rasslar det 
på med mängder av tidigare erfarenheter men nu har hon för liten 
spotlight för att kunna hantera den breda mängd av inre information. 
Resultatet blir att hon kanske litar allt för mycket på inre information 
och helt enkelt missar skruven på bollen. Studier på gevärsskyttar tycks 
stödja hypotesen att nervositet krymper idrottares visuella 
uppmärksamhet (Landers, Wang, & Courtet, 1985). Förutom att vår 
tennisspelare litar för mycket på inre information finns det också en 
risk att hon störs av sina egna tankar. Kanske hon är upptagen med att 
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fundera på orsaken till att hon slog ut bollen vid förra servereturen. 
Landers, Boutcher och Wang (1986) fann till exempel att bågskyttar 
som funderade på tidigare missar tenderade att prestera sämre än de 
skyttar som var fokuserade på den kommande pilen. Det kan också vara 
så att spelarens koncentrationsstil gör att hon inte är tillräckligt 
motiverad för att behålla en hög skärpa. Hon kanske överskattar sin 
förmåga utifrån tidigare minnesbilder och litar på att hon fixar returen 
utan att anstränga sig. Weinberg (1988) menar att tennisspelare som 
inte känner en utmaning i den speciella matchsituationen har en tendens 
att tappa fokus. 

 
Till sist kanske anledningen till den missade returen beror på att vår 

tennisspelare säger till sig själv ”kom igen nu, slå inte bollen i nätet”. 
När hon aktivt försöker tränga bort denna oönskade tanke ”slå inte 
bollen i nätet” och samtidigt är utsatt för till exempel distraktioner 
(Wegner, Schneider, Carter, & White, 1987), förändringar i sin 
omgivning (Muris, Merckelbach, & de Jong, 1993), en ökad kognitiv 
belastning på grund av stress eller nervositet (Wenzlaff,  Wegner,  & 
Klein,  1991) kan det uppstå ironiska effekter (Wegner, 1994). Ironiska 
effekter innebär att försöken till mental kontroll blir till en motsatt 
påföljd. Uppmaningen att ”slå inte bollen i nät” gör att tennisspelaren 
blir mer fokuserad på det farliga nätet i stället för på sin egen retur.  
Studier på tankesuppression har till exempel visat att oönskade 
distraktorer blir mer framträdande (Wegner, 1996), viljan att bli glad 
gör att humöret sjunker (Wegner, Erber, & Zanakos, 1993), försöken 
att kontrollera en golfputt gör att oönskade rörelser uppträder i stället 
(Wegner, Ansfield, & Pilloff, 1996), ansträngningarna att försöka sova 
gör individen mer vaken (Ansfield, Wegner, & Bowser, 1996) och 
viljan att försöka glömma gör att personen kom ihåg mera (Macrae, 
Bodenhausen, Milne, & Ford, 1996). Anledningen till att vår 
tennisspelare kan drabbas av en ironisk process när hon säger till sig 
själv ”kom igen nu, slå inte bollen i nätet”, är att det startar en operativ 
process, som är en aktiv och medveten kontrollerad sökning efter det 
önskvärda mentala tillståndet ”slå bollen över nätet” (Wegner, 1994, 
1997; Wegner & Wenzlaff, 1996). Till sin hjälp har den operativa 
processen en underliggande, automatisk och omedveten process. Denna 
process har en övervakande karaktär och letar kontinuerligt efter den 
oönskade tanken ”inte slå bollen i nätet” eller signaler som indikerar att 
önskvärt tillstånd inte har uppnåtts. Eftersom den operativa processen 
ligger på en medveten nivå kan den störas av andra kognitiva processer 
exempelvis om belastningen ökar. När tennisspelaren blir mer nervös 
får det medvetna tillståndet, där den operativa processen verkar, mindre 
resurser. Den operativa processen får därmed svårare att behålla 
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koncentrationen på det önskade tillståndet ”slå bollen över nätet”. 
Samtidigt fortsätter den initierade övervakningsprocessen att rulla på i 
bakgrunden eftersom den inte kräver någon större mängd energi 
(Wenzlaff & Wegner, 2000). Resultatet blir en ironisk effekt; den 
övervakade processen kommer att hitta en oönskad tanke ”tänk om 
bollen är så skruvad att jag skickar den i nätet” men den operativa 
processen har nu inte längre resurser att distrahera den. Konsekvensen 
av bortträngningen blir precis motsatsen till vad tennisspelaren önskar: 
det oönskade ”skärp dig nu annars slår du den i nätet” hamnar i 
medvetandets rampljus. Servereturen som i vanliga fall utförs som ett 
automatiskt ”bottom-up” förlopp blir nu istället en styrd ”top-down” 
process med påföljden att tennisspelaren inte hinner med och bollen 
hamnar i nätet. 
 
 
Game set and match 
 
Matchen är över och det är dags att utvärdera insatsen av 
uppmärksamhet. Enligt Logan (2004) var forskning på uppmärksamhet 
under 1950-60 talet fokuserad på selektivt lyssnande och under 1970-
talet handlade det om automatik och att kunna flera saker samtidigt. På 
1980-talet, menar Logan, var forskningen inriktad mot visuell sökning, 
negativ priming, och ”cuing”, och på 1990-talet blev det inne att 
studera psykologisk refraktorperiod och ”attentional blink”. 
Inledningen av detta sekel har enligt Logan handlat om att kunna skifta 
uppgift.  
 

Resultatet av femtio års forskning på uppmärksamhet har tyvärr inte 
resulterat i någon större praktisk kunskap inom idrottspsykologin 
(Abernethy, 2001). Den begränsade kunskapsutvecklingen på 
uppmärksamhet inom idrottspsykologin beror enligt Abernethy, på att 
det saknas en tydlig beskrivning av funktionen eller funktionerna 
bakom begreppet uppmärksamhet.  Det saknas också en global 
definition på uppmärksamhet och det saknas även en klar förståelse för 
vilken roll, som implicita, automatiska och ouppmärksammade 
processer spelar när det gäller att kunna prestera på olika 
skicklighetsnivåer. En förklaring till att femtio års forskning om 
uppmärksamhet inte har kommit längre kan bero på fokuseringen på 
två kontroverser (Allport, 1993). Den första tvisten, menar Allport, 
berör frågan om tidig eller sen perceptuell selektion, det vill säga, om 
vår uppmärksamhet har urval före eller efter inkodning av stimuli. Den 
andra oenigheten, som har tagit många forskningstimmar i anspråk, 
handlar om vilka kognitiva processer som kräver uppmärksamhet och 
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därför är begränsade, och vilka processer som kan utföras utan 
uppmärksamhet och därmed är automatiska. Enligt Styles (1997) har vi 
fått fler förklaringsmodeller, men flera av dessa blir bara ett annat 
namn för en liten styrande homunculus. Baddelely (2002) ser dock 
inget fel på att vissa teorier fortfarande är beroende av en homunculus 
så länge det påminner forskaren om att dessa funktioner ännu inte blivit 
klargjorda. Först när alla inre processer är specificerade och har 
förklarats till den grad att det inte finns något mer att utforska kan den 
lilla homunculus gå i pension.   

 
Eftersom begreppet uppmärksamhet fortfarande förbryllar 

forskarvärlden (Pashler, 1998) är det fascinerande att det finns en sådan 
stor mängd med mentala metoder som marknadsförs som 
koncentrationshöjande tekniker. Det är också märkligt att idrottsutövare 
är beredda att lägga ner timtals med timmar med träning utifrån ett 
begrepp, som de flesta forskare menar inte fyller någon funktion. 
Uppmärksamhet ska inte ses som ett enda begrepp utan som en mängd 
olika funktionsspecifika moduler av uppmärksamhet (Abernethy, 2001; 
Allport, 1993). Förutom att de mentala teknikerna inte förbättrar 
koncentrationen har Corlett (1996) också åsikten att idrottare som tror 
på mental tekniker och startar sin idrottsprestation med någon mental 
procedur aldrig kommer att nå ett ”flow” tillstånd. Dessa idrottare 
kommer att antingen hindras av en rustning av tankestopptekniker, eller 
av en skog av visualiseringspilar eller en pilbåge av 
avslappningstekniker (Corlett, 1996). Kanske har Corlett rätt, de flesta 
mentala tekniker i populärvetenskapliga idrottspsykologiböcker 
lanseras för att passa för allt och alla. De mentala teknikerna tar inte 
hänsyn till vilken typ av idrott det handlar om, vilket kön utövaren har, 
vilken ålder personen har, vilken situation som avses eller vilken 
erfarenhet utövaren besitter. Förutom dessa skiftande förutsättningar så 
visar också flera studier att människors prestationsförmåga normalt 
varierar över en tidsperiod (Li, Aggen, Nesselrode & Baltes, 2001) och 
att vi är inkonsistenta i vårt beteende (Hultsch, MacDonald, Hunter, 
Levy-Bencheton & Strauss, 2000). Flera författare menar därför att det 
vore intressant att studera vad idrottare utifrån olika skicklighetsnivåer 
och från olika idrotter åsyftar när de använder termen koncentration 
(Moran, 2004; Moran & Summers, 2004). Om det finns en stor 
variation i vad koncentration innebär för dessa idrottare med avseende 
på idrott, situation, skicklighetsnivå, etc., så har generella mentala 
träningstips ringa värde. Finns det exempelvis en skillnad i hur experter 
och nybörjare använder sin uppmärksamhet kan båda grupperna 
knappast förbättra sin koncentration med samma mentala teknik. Min 
förhoppning är därför att den andra delen i denna avhandling 
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”Variation med avseende på koncentration” kan kasta lite mer ljus på 
hur mycket begreppet koncentration varierar inom fältet idrott och 
vilken betydelse detta kan ha för mentala interventioner. 

 
Ett problem med individuell variation är att det är svårt att applicera 

adekvata mentala träningsråd. Nideffer (1976) försökte lösa detta 
problem med att lansera ett test, TAIS, för att mäta koncentration. 
TAIS skulle enligt Nideffer (1976) dels kunna användas i forskning och 
dels kunna användas som ett hjälpmedel för idrottspsykologer att hitta 
rätt lösning på idrottares koncentrationsproblem. Flera författare menar 
att TAIS diskriminerar mellan olika idrotter och mellan olika 
skicklighetsnivåer (Nideffer, 1990, 1993; Nideffer, Sagal, Lowry, & 
Bond, 2001). TAIS har också i den tillämpade idrottspsykologivärlden 
funnit flera positiva röster (Bond & Sargent, 2004; Griffith, 1999; 
Scully & Kramer, 2000). Samtidigt finns det en massiv kritik mot TAIS 
(exempelvis, Abernethy et al, 1998; Druckman & Swets, 1988; Moran, 
1996; Summers & Ford, 1990). Fördömandet av TAIS handlar om att 
det är ett dåligt instrument för att predicera idrottsprestationer (Cox, 
1994; Cratty, 1983) och att de psykometriska resultaten kan ifrågasättas 
(Dewey et al, 1989; Ford & Summers, 1992; Van Schoyck & Grasha, 
1981; Summers et al., 1991). Förutom en studie på en population med 
4000 stycken australienska idrottare (Nideffer, Sagal, Lowry, & Bond, 
2001) har de flesta studier gjorts på grupper under 200 personer. Det 
har därför uttrycks flera önskemål om att det vore bra att evaluera 
TAIS’s reliabilitet och validitet utifrån en större population idrottare 
(Hardy et al., 1996; Moran, 1996, 2004). Tanken med tredje delen av 
avhandlingen är att ta upp denna kastade handske och anta den 
psykometriska utmaningen genom att granska TAIS utifrån ett 
urvalsunderlag på 1230 idrottare.  

 
En annan utmaning är Wegners (1994) teori om ironiska processer. 

En idrottare som förlorar sin koncentration tappar den inte bokstavligt 
utan utövaren riktar den mot något annat (Moran, 1996). Vad eller vem 
som flyttar bort uppmärksamheten från det eftertraktade och istället 
fokuserar koncentrationen på det oönskade är ännu oklart. Detta hindrar 
inte idrottspsykologer från att använda tekniker som påstås kunna 
hjälpa idrottaren att förbättra sin mentala kontroll. Mentala metoder 
som i flera granskningar inte tycks vara speciellt verksamma 
(Druckman & Bjork, 1991; Druckman & Bjork, 1994; Druckman & 
Swets, 1988; Moran, 1996, Moran, 2004). Förutom att dessa 
mirakelkurer tycks vara overksamma kanske de också förvärrar 
situationen för idrottaren (Shoham & Rohrbaugh, 1997). Om Wegners 
(1994) teori om tankesuppression och ironiska processer är relevant 
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inom idrottsfältet vänder det upp och ner på flera av dessa traditionella 
mentala behandlingsinterventioner. Janelle (1999) är övertygad om att 
när idrottsutövare misslyckas med sina prestationer kan detta förklaras 
med ironiska processer. Det finns mycket få studier publicerade som 
undersökt effekten av ironiska processer på motoriska rörelser och 
följaktligen finns det ännu så länge få synpunkter på den idrottsliga 
relevansen. Dock har enstaka kritiska röster höjts emot Janelles (1999) 
resonemang, till exempel. Hall et al. (1999). 

 
Eftersom det finns få studier som har granskat effekten av ironiska 

processer på motoriska rörelser inom idrotten är dock Hall et al, (1999) 
skeptiska till Janells påstående. Avsikten med den fjärde delen i denna 
avhandling är därför att skapa lite fler argument i denna debatt om 
ironiska processer och dess värde inom idrott. Ett problem med vita fält 
inom ett visst forskningsområde är att det inte finns några utprovade 
metoder för att mäta eventuella effekter. Studierna som redovisas i 
avhandlingens fjärde del ska därför betraktas som en utprovning av 
olika designer för att kunna mäta ironiska effekter på idrottsprestationer 
snarare än som en kritisk undersökning av Wegners teori. 

 
Idrottspsykologi är en underutvecklad disciplin och idrottspsykolog 

ett eftersatt yrke i alla länder enligt Silva (2001). Anledningen är att 
idrottspsykologin är en av få discipliner inom psykologin där det inte 
krävs någon akademisk utbildning som förbereder personen, dels för ett 
forskningsperspektiv och dels för arbete som idrottspsykolog. 
Dessutom anser Silva att generella psykologiutbildningar ofta saknar 
praktiska moment medan tillämpade kurser glömmer bort de 
forskningsrelevanta frågeställningarna. Jag håller med Silva på alla 
punkter. En tillämpning utan någon teoretisk förankring eller utan 
empiriska bevis är lika chansartad som att spela lotto. Med en stor 
portion tur eller en lyckad placeboeffekt kan kanske tekniken 
åstadkomma något positivt. Det samma gäller alla teoriska resonemang 
som inte kan förankras i verkligheten. En teori som fungerar i 
laboratorier, men som inte kan appliceras eller testas i existerande 
idrottssituationer får ju oftast en begränsad betydelse. Jag ser denna 
avhandling som ett litet steg för att länka samman teori och 
tillämpning.  
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2. Variation med avseende på koncentration. 
 
I århundraden har människor sökt efter den vises sten. En metod eller 
visdom för att på konstgjord väg framställa guld. Idag går jakten på 
guld vidare. Men i våra dagar handlar det om att hitta ett recept som 
kan frambringa triumfer på idrottsarenorna. En av delarna i denna 
gåtfulla blandning är idrottsutövarens psykiska kapacitet och speciellt 
den del som kallas koncentration. Eftersom koncentration är viktig i 
idrott är det inte överraskande att populärvetenskapliga böcker i 
mentalträning är fyllda med interventioner för idrottare med 
koncentrationsproblem. Om jag nu vore en idrottsutövare som törstar 
efter guld, kan jag då lita på alla dessa råd och synpunkter om 
koncentration inom idrott och som antas gälla generellt i alla situationer 
och i alla idrotter? Målet med detta avsnitt är därför att försöka besvara 
denna fråga genom att undersöka generaliserbarheten i 
koncentrationen. Syftet är således att studera hur begreppet 
koncentrationsförmåga påverkas och varierar med avseende på 
bakgrundsvariabler och kontextuella variabler såsom; ålder, kön, 
situationer, idrott och stress. Avsnittet inleds med att jag sammanfattar 
och granskar om det finns några hållbara bevis för att mentala 
träningsprogram på något sätt kan förbättra koncentrationsförmågan. 
Därefter kommer en serie studier gjorda på pistolskyttar, golfspelare, 
bangolfspelare, tennisspelare, basketspelare och handbollspelare. I 
dessa studier undersöks om koncentration är så generell som 
populärvetenskapliga böcker i mentalträning tycks ha som åsikt, eller 
om det förekommer en variation av koncentration. Undersökningen 
genomfördes dels utifrån intervjuer med deltagarna angående deras 
egen uppfattning om sin koncentrationsförmåga och dels utifrån 
psykofysiologiska mätningar genom registrering av pulsförändringar 
under olika koncentrationsintervall enligt Laceys "intake-rejection" 
hypotes (Lacey & Lacey, 1980). 
 

Det är lätt att förutsäga att under kommande sportår kommer alla 
idrottsutövare att prestera någonting. Utan allt för stor spåförmåga går 
det också att säga att vissa atleter kommer att prestera så bra att de 
hamnar överst på prispallen. Men sedan blir det svårare. Vad finns det i 
prestationen som skiljer mellan vinnare och förlorare? För TV-tittaren 
är det enkelt. Segraren är den som sänker putten, sätter pucken i nät, 
skjuter mitt i prick, kommer först, etc. Men under idrottspsykologens 
lupp blir dessa fysiska bedrifter lite mer komplicerade. En till synes 
enkel aktivitet, som till exempel att rulla in en boll i öppet mål eller 
putta en golfboll 20 centimeter i en kopp, inbegriper bland annat en hel 
del kognitiv verksamhet. Idrottsutövaren ska under en begränsad 
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tidsperiod ta hänsyn till alla omkringliggande faktorer. Aktören ska 
också försöka bortse från oväsentligheter, bestämma sig för en strategi, 
korrigera sina kroppsrörelser och slutligen överföra sina intentioner i en 
rörelseenergi till bollen, kulan eller pilen. Denna aktivitet innefattar i 
termer av receptorarbete och nervförbindelser att över 11 miljoner 
informationsbitar når vår hjärna varje sekund (Zimmerman, 1989). 
Fördelningen är, enligt Zimmerman (1989), att ögat skickar minst 10 
miljoner bitar per sekund (bits/s). Huden sänder 1 miljon bits/s, örat 
och luktsinnet 100 000 vardera och smaksinnet cirka 1000 bits/s. Det 
finns dock flera neurofysiologer som menar att det kanske i 
verkligheten rör sig om hundra miljarder nervceller, som var och en är 
utrustad med tiotusentals förbindelser med andra nervceller. Med dessa 
siffror i fokus är det lätt att hålla med Milliken och Tipper (1998) att 
intelligent beteende kräver att vi på något sätt kan processa information 
selektivt. I vardagstal brukar denna förmåga kallas koncentration, det 
vill säga, hur väl atleten lyckas hantera sina tankar, sina känslor och 
sina rörelser under ett givet ögonblick. Själva ordet koncentration 
kommer från nylatin, conce´ntro, och av latin, con-, att se 
(Nationalencyklopedin, 2005). Nationalencyklopedin jämför 
med det latinska ordet, concentrer, vilket betyder att samla 
(i en punkt), vilket ger definitionen inriktande och 
kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av 
information eller på en viss aktivitet.  
 
 
Fokus på koncentrationstips 
 
Det är inte bara Milliken och Tipper (1998) som anser att skickligheten 
att selektivt processa information är makalös utan även hela 
idrottsvärlden tycks prisa förmågan till koncentration. Moran (1996) 
påstår exempelvis att de flesta idrottare, idrottstränare och 
idrottspsykologer är överens om att den viktigaste faktor för framgång i 
idrott är förmågan att fokusera på det viktiga samtidigt som 
distraktioner ignoreras. Weinberg & Gould (1995) håller också med om 
att koncentration är en av de viktigaste psykologiska färdigheterna i 
idrottsutövandet eftersom framgång i idrott beror på idrottarens 
förmåga att kunna fokusera på det relevanta i en situation. Även Hardy, 
Jones och Gould (1996) menar att framgångsrika idrottare i högre 
utsträckning tycks kunna behålla en uppgiftsorienterad fokus och att en 
utövarens prestation försämras om han eller hon tappar 
koncentrationen. Det finns till och med författare som har 
uppfattningen att förmågan till selektiv uppmärksamhet kanske är den 
viktigaste kognitiva egenskapen för en framgångsrik idrottare 
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(Abernethy, 2001; Cox, 1994). Det är ingen ny företeelse att anse 
förmågan till koncentration är på gränsen till övernaturligt. Det finns 
rapporter från 1800-talet som menar att när en människa var fokuserad 
till 100 procent kunde den individen läsa en tidning, som speglade sig i 
hornhinnan på en annan person, som stod framför och höll tidningen 
bakom den läsande personens huvud (Druckman & Bjork, 1994). 
 

Eftersom alla tycks vara överens om att receptet på guld i 
idrottsarenorna består till stora delar av koncentration är det inte 
förvånande att den tillämpade idrottspsykologiska litteraturen är full 
med träningsmetoder som avses förbättra idrottarens 
koncentrationsförmåga. Syftet med dessa verktyg är att hjälpa 
idrottaren uppnå ett fokuserat tillstånd där huvudet är rensat från 
irrelevanta tankar och kroppen är fri från irrelevanta spänningar 
(Moran, 2004). Railio (1992) beskriver koncentration som att rikta sina 
tankar på ett bestämt, avgränsat område och att utesluta andra delar. 
Enligt Railio är det generellt bättre att rikta sin koncentration framåt i 
tid och rum än bakåt. För att undvika att koncentrationen riktas inåt mot 
den egna kroppen, vilket kan leda till att trötthet och att smärta 
förstärks eller att det låser sig, är rådet från Railio att istället rikta 
koncentrationen utåt, från sig själv. Vid träning, menar Railio, ska 
koncentrationen riktas mot tekniken i utövandet medan fokus under 
tävling ska riktas bort från tekniken. Railio anser att koncentrationen 
ska gälla det som ska göras Det vanligaste misstaget är att koncentrera 
sig på vad som inte ska göras. Till sist har Railio (1992) den åsikten att 
om utövaren tänker på sin motståndare innebär det störningar i den 
egna koncentrationen. Dessa råd av Railio är kanske verksamma för en 
idrottare som i sitt utövande ska inrikta sin uppmärksamhet till en 
informationskälla och samtidigt utestänga störande stimuli, men enligt 
Posner & Boies (1971) kan uppmärksamhet också beskrivas som 
vakenhet och som selektion. Vakenhet innebär att upptäcka 
förändringar och selektion går ut på att kunna göra flera saker 
samtidigt. Exempel på frågetecken i detta sammanhang är hur adekvata 
Railos råd är i en idrottssituation där idrottaren måste ha en beredskap 
för att kunna vara mottaglig för förändringar och för att snabbt kunna 
reagera på dessa förändringar. Ett annat exempel på frågetecken är hur 
Railios direktiv hjälper idrottaren att välja ut relevant information för 
sin idrottsprestation i en uppsjö av rivaliserande stimuli. Railios 
instruktioner har till största delen handlat om den slutprodukt som 
koncentrationen ska skapa. Men, som påpekas av LaBerge (1995), går 
det också att beskriva koncentration i termer av mekanismer.  

Utifrån fokus på funktionssätt kan en idrottares koncentration 
beskrivas som två dimensioner, vidd och riktning. Koncentrationen kan 
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dels vara smal eller bred och dels vara fokuserad inåt eller utåt 
(Nideffer, 1985, 1986; Nideffer & Sharp, 1979). Exempel på bred-inre 
kan vara utövaren som analyserar och planerar för att lösa ett problem 
medan bred-yttre är idrottaren som snabbt läser en situation att kunna 
reagera optimalt. Smal-inre innebär att idrottaren fokuserar på sina 
egna tankar eller egna känslor medan smal-yttre är att behålla 
uppmärksamheten på en eller två yttre ledtrådar utan att distraheras av 
andra stimuli. Den mentala träningen, enligt Nideffer, är att först 
identifiera vilka dimensionstyper idrottsuppgiften kräver och sedan 
träna dessa dimensioner. Flera författare anser att det går att tillämpa 
adekvata mentala träningsråd utifrån Nideffers modell (Bond & 
Sargent, 2004; Griffith, 1999; Scully & Kramer, 2000). Kritik mot 
Nideffers modell är att det inte finns några bra studier med 
kontrollgrupper som jämför prestationer för idrottare som genomfört 
Nideffers träning och idrottare som inte har det (Druckman & Swets, 
1988). Det positiva med Nideffers modell av mental träning är att den 
till skillnad från Railio tar hänsyn till att annorlunda situationer kan 
kräva annan typ av koncentration.  

 
De flesta författare har dock liknande definitioner som Railio 

(1992), exempelvis menar Hassmén, Hassmén och Plate (2003) att 
maximal koncentration är att fokusera på uppgiften. Hassmén et al. 
(2003) beskriver koncentration som att viljemässigt och selektivt rikta 
sin uppmärksamhet mot yttre föremål och händelser eller mot inre 
känslor och föreställningar. Optimal koncentration påstår Hassmén et 
al. är att kunna utföra sin uppgift utan att störas av tidigare händelser 
eller framtida ovissheter. För att få bättre koncentrationsförmåga 
rekommenderar dessa författare att idrottare kan träna på att finna tal i 
storleksordning så snabbt som möjligt i en matris fylld med siffror. 
Denna ”concentration grid” har dock varken teoretiska stöd eller 
empiriska data som visar att denna övning förbättrar 
koncentrationsförmågan (Moran, 2004). Tvärtom finns det studier som 
visar på det motsatta (Starkes, Helsen, & Jack, 2001) och studier som 
har misslyckats med att bevisa dess värde (Boutcher & Rotella, 1987). 
Hassmén et al. (2003) menar att tankestopp är bra metod att snabbt 
återställa tillfälligt tappad koncentration. Tankestopp innebär att säga 
ordet ”Stopp” till sig själv eller göra någon rörelse som bryter 
fokuseringen på de negativa faktorerna. Studier på tankestopptekniker 
har dock endast uppvisat en ringa effekt ((Neziroglu & Neuman, 1990; 
Marks, 1987; Stern, 1978; Stern, Lipsedge, & Marks, 1973; Teasdale & 
Rezin, 1978). Ett annat problem med tankestopp är att det finns studier 
som visar att ju mer aktivt individen försöker förtränga en tanke desto 
mer kan den öka i uppmärksamhet (Wegner & Erber, 1992). 
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Tankestopptekniken blir ingen hjälp utan istället fungerar den som 
katalysator för att starta en ironisk process (Wegner, 1992). Det 
ironiska innebär att personens försök att stoppa en oönskad tanke eller 
känsla istället ökar medvetenheten om det oönskade tillståndet. När 
känsligheten för det oönskade ökar blir det svårare att stoppa det eller 
glömmas bort det och istället hamnar det (ironiskt) allt oftare i 
medvetandets rampljus.  
 
 
Vägledning för koncentrationstillstånd  
 
Tillståndet "flow" eller "peak" anses i många undersökningar som den 
optimala koncentrationsstatusen för att kunna prestera på mycket hög 
nivå. (Butler & Hardy, 1992; Druckman & Bjork, 1991; Garfield & 
Bennett, 1984; Vanden Auweele, de Cuyper, van Mele, & Rzewnicki, 
1993). Enligt Csikszentmihalyi (1990) är flow ett inre tillstånd av total 
fokus, delaktighet och absorberande i den aktiviteten idrottaren gör just 
för stunden. Vid flow är utövarens koncentration inriktad på rätt sak vid 
rätt tillfälle. För att uppnå detta optimala koncentrationstillstånd 
föreslår Bond och Sargent (2004) en övning, där idrottaren väljer ett 
föremål från sin sport, exempelvis en racket, sko, eller värja. Detta 
föremål undersöks sedan i detalj så mycket som möjligt samtidigt som 
personen försöker undvika att störas av omgivningen. Bond & Sargent 
(2004) menar att med träning ska en idrottare kunna fokusera på 
objektet upp till fem minuter. En liknande koncentrationsteknik, som 
Bond & Sargent (2004) rekommenderar, är att använda specifika 
”triggers”. Exempel på triggers kan vara ett inre tal eller rytmiska 
rörelser som hjälper idrottaren bevara sitt optimala 
koncentrationstillstånd. Andra exempel på övningar som hjälper atleten 
att bli fokuserad och att komma i rätt koncentrationsstämning är att 
använda positiva affirmationer såsom jag känner mig stark (Bond & 
Sargent, 2004). Affirmationer och triggers kan dels vara instruerande, 
till exempel, håll armen rak eller dels motiverande, kom igen, du är 
stark eller dels emotionella, såsom döda myran (Weinberg & Gould, 
1995). En trigger ska i regel vara kort, intensiv och positiv för att uppnå 
maximal effekt (Moran, 2004). Syftet med att använda en trigger är att 
uppmuntra till att uppnå ett positivt mål snarare än att undvika en 
negativ riktpunkt (Moran, 2004). Enligt Moran finns det flera studier 
som visar att idrottare använder triggers eller inre tal för att behålla ett 
fokuserat tillstånd, men det finns inga undersökningar som visar att det 
förbättrar koncentrationen. Det är dock möjligt, påstår Moran (2004), 
att inre tal och triggers hjälper idrottaren fokusera på rätt saker. Detta 
påstående håller inte Corlett (1996) med om. Hans åsikt är att 
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användandet av mentala tekniker innebär att utövaren aldrig når ett 
tillstånd av flow. Med ökad kunskap om exempelvis 
neurotransmittersystemets komplexitet, hjärnans asymmetri och 
hemisfärernas diskrepanser påstår också Druckman & Swets (1988) att 
det är svårt att tro att uppräknade eller närbesläktade övningar såsom 
meditation, hypnos, avslappning och biofeedback skulle kunna skapa 
något optimalt koncentrationsstatus. Det är enligt Druckman & Swets 
möjligt att Bond & Sargents (2004) övningar och snarlika tekniker kan 
producera ett inre tillstånd, som kanske skulle kunna vara användbart i 
situationer som kräver en ökad beredskap av att snabbt upptäcka en 
förändring. Men Druckman & Swets är skeptisk till att det skulle finnas 
något generellt idealtillstånd av koncentration eftersom situationerna 
där människor presterar har så stor variation.  
 

Ett problem med koncentration är att den kan störas av 
distraktionen. Exempelvis kan negativa tankar dels förbruka idrottarens 
koncentrationskapacitet och dels kan idrottaren uppmärksammas på 
betydelsen av idrottsaktiviteten (Eysenck, 1992). Flera studier har visat 
att perceptionen blir smalare samt att prestationen försämras när 
utövaren störs av inre eller yttre distraktorer (Easterbrock, 1959; 
Eysenck, 1992 Janelle, Singer, & Williams, 1999; Johnston & McCabe, 
1993; Launders & Boutcher, 1993; Nideffer, 1988). En smalare 
perception gör exempelvis att relevant information inte blir tillgänglig 
för idrottsutövaren. En effektiv teknik att hantera oönskade tankar är 
enligt Bond och Sargent (2004) att parkera dem. Denna 
infrysningsmetod är närbesläktad med tankestopp. När de störande 
tankarna dyker upp ska idrottaren försöka samla upp dem på något sätt, 
konkret eller abstrakt, och placera dem i något låst säkert ställe. Det 
säkra parkeringsstället kan antingen vara en låda eller ett fantasiområde 
för förvaring. Efter tävlingen kan atleten packa upp de oönskade 
tankarna och bearbeta dem. Även Weinberg och Gould (1995) 
rekommenderar ett liknande tillvägagångssätt. Weinberg och Gould 
menar att när en idrottare börjar värdera sin prestation eller fundera på 
hur han eller hon ska göra finns det stor chans att utövaren tappar 
koncentrationen och prestationen fallerar. Idrottare ska därför träna på 
att kunna prestera och jobba vidare utan att värdera sin insats. Ett annat 
träningsalternativ för att komma till rätta med negativa tankar är att 
göra om misstag och problem till utmaningar (Bond & Sargent, 2004). 
Couture et al. (1994) undersökte effekten av att parkera, förflytta eller 
ignorera oönskade tankar på en grupp soldater. Soldaterna genomförde 
först en marsch med tung packning. Därefter tränade de två veckor på 
att associera positiva tankar och att dissociera negativa tankar. När 
marschen genomfördes ännu en gång visade resultaten av den mentala 
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träningen att soldaterna inte kunde reducera känslan av trötthet under 
truppförflyttningen. Den bästa behandlingen av oönskade tankar påstår 
Wegner (1989) är att inte försöka tränga bort dem. Det finns en risk att 
när den mentala kapaciteten reduceras av någon anledning, till exempel 
av distraktioner (Wegner et al., 1987), förändringar i vår omgivning 
(Muris, Merckelbach, & de Jong, 1993).), av kognitiv belastning, ökad 
stress, starka känslotillstånd (Wenzlaff,  Wegner, & Klein, 1991) kan 
försöken att parkera eller stoppa negativa tankar istället leda till att 
ironiska effekter uppstår (Wegner, 1994). Ironiska effekter innebär att 
försöken till mental kontroll leder till en motsatt effekt. 

 
Det finns en utbredd uppfattning bland idrottare, tränare och 

idrottspsykologer att idrottare som under träning utsätter sig för 
distraktioner utvecklar en förmåga att bibehålla sin koncentration på 
uppgiftsrelevanta stimuli och lär sig att kunna skifta fokus mer effektivt 
(Anshel, 1995; Bond & Sargent, 2004; Orlick, 1990). Exempel på 
distraktioner kan vara ljud, trötthet, hög arousal och visuella 
distraktioner. Weinberg och Gould (1995) kallar denna träning med 
distraktioner för simulationsträning, eftersom syftet med störningarna 
är att simulera en verklig tävlingssituation. Moran (2004) fastslår att det 
finns flera anekdotiska vittnesmål som tyder på att denna träning är 
effektiv, men det finns inga empiriska bevis på att distraktionsträning är 
en verksam koncentrationsövning. Tommy Söderberg konstaterar i en 
intervju i Aftonbladet (2005), ett halvår efter det svenska 
fotbollslandslagets förlust i kvartsfinalen mot Holland, att laget kanske 
borde ha tränat mer på straffar. Speciellt under liknande förhållanden 
som uppstod under kvartsfinalen mot Holland. Söderberg nämner till 
exempel att straffträning borde ha utförts när spelarna var lika trötta 
som efter match plus förlängning och mot en orange bakgrund 
föreställande holländska fans. Moran (2004) dömer dock inte helt ut 
distraktionsträning som verksam teknik utan gör jämförelsen med 
kontextens betydelse vid inkodning, där minnesförmågan av 
information ökar om situation vid framplockning är liknande som vid 
inkodning. Hardy, Jones och Gould (1996) har en snarlik åsikt om 
träning som till viss del påminner om distraktionsträning. De anser att 
en tävlingssituation innehåller specifika stressorer och att dessa 
påfrestningar påverkar prestation och koncentration annorlunda än vid 
träning. En idrottare ska därför träna under så många olika förhållanden 
som möjligt för att vara bäst förberedd inför en tävling. Samtidigt slår 
Moran (2004) fast att det är mycket svårt att simulera de emotionella 
aspekterna som en tävlingssituation ger upphov till. Oavsett vilka 
snillrika störningsmoment som skapas under träning är det ändå 
annorlunda anspänning under en verklig tävling. En närbesläktad metod 
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är överinlärning som också anses förbättra koncentration under tävling 
(Weinberg & Gould, 1995). Tanken med överinlärning är att en viss del 
av utförandet kan bli automatiserat så utövaren har möjlighet 
koncentrera sig på andra aspekter i prestationen. En ishockeyspelare 
som har automatiserat sin skridskoåkning och puckhantering kan 
istället rikta sin uppmärksamhet på att läsa spelet.   

 
Eftersom koncentration betraktas som en färdighet så anses den 

också kunna förbättras (Moran, 1996). De träningsråd som hittills har 
uppräknats inriktar sig på hur idrottaren kan upprätthålla sin 
koncentration, få tillbaka tappad koncentration och göra sin 
koncentration mer distraktionstålig. Ursprunget och bevisbördan för 
dessa hjälpmedel har främst varit idrottarens egna utsagor i 
självbiografier och tidningsintervjuer eller observationer och intervjuer 
av forskare (Hardy et al., 1996). Det är tyvärr tunt med dels empiriska 
bevis och dels konceptuella belägg för dessa uppgifter utan istället 
handlar det om intuition och praktisk erfarenhet (Singer, Cauraugh, 
Tennant, Murphey, Chen, & Lidor, 1991). 
 
 
Rutiner som ökar skärpan 
 
Det finns också en mängd råd i litteraturen som anses underlätta för en 
idrottare att komma i rätt koncentrationsfas. Tipsen kan bestå av korta 
meningar såsom, "glöm allt som inte är viktigt när Du koncentrerar 
Dig", "koncentrera Dig ibland på helheten och ibland på en speciell 
del" (Schubert, 1986) eller "koncentrationen ska inte ha någon 
medveten riktning", "en blandning av avslappning och koncentration är 
bäst" (Singer, 1980). Råden kan också vara mer omfattande och då som 
något som måste tränas likt övrig idrottsspecifik teknikträning. 
Weinberg & Gould (1995) har åsikten att etablerade rutiner kan 
minimera uppgiftsirrelevanta tankar. Syftet med en rutin är att den ska 
strukturera tankarna före prestationen och rikta fokus på uppgiften. En 
studie gjord på kanadensiska olympier visade att de bästa idrottarna 
hade väletablerade och välinövade rutiner före tävling (Orlick & 
Partington, 1988). Minst tre typer av rutiner är vanliga inom idrotten 
(Moran, 2004). Först är det sekvenser av önskvärda beteenden innan 
själva tävlingen, exempelvis, vad idrottaren ska gör kvällen innan eller 
på morgonen. Därpå är det rutiner av önskvärda tankar och handlingar 
just innan själva utförandet av prestationen, som när Stefan Holm drar i 
sitt linne och stryker sitt hår innan han påbörjar sin ansats mot 
höjdhoppsribban. En studie på framgångsrika golfspelare visade att 
dessa spelare förberedde sig lika lång tid innan varje slag och utförde 
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lika många provsvingar innan de påbörjade den riktiga svingen (Crews 
& Boutcher, 1986a). Syftet med denna ”preshot-rutin” är att hjälpa 
utövaren att inte bli distraherad av oönskade tankar eller yttre 
störningar under genomförandet av exempelvis en golfsving (Gould & 
Udry, 1994). Till sist är det enligt Moran (2004) de rutiner idrottaren 
använder för att hantera oavsiktliga fel i prestationen. Det kan handla 
om strategier som hjälper idrottaren att ”glömma” ett misslyckande och 
ger stöd till att fokusera om på prestationen igen. Bond & Sargent 
(2004) beskriver en snarlik teknik kallad ”slå på och slå av”. Tekniken 
innebär att idrottaren identifierar vid vilken tidpunkt det är lämpligt att 
slå på och när det lämpligt att slå av. Slå på innebär att idrottaren är 
redo att tävla och slå av innebär att idrottaren skiftar till icke-
sportrelaterade tankar. Fördelen med att använda en rutin är att rutinen 
hjälper utövaren att bli fokuserad på uppgiften, stänger ute 
distraktioner, plockar fram rätt motorschema och fungerar som en 
uppvärmning innan själva utförandet (Boutcher, 1990). Återigen vilar 
bevisbördan tungt på anekdoter, men det finns några studier som 
indikerar att användandet av rutiner kan vara effektivt i golf (Boutcher 
& Crews, 1987; Boutcher & Zinsser, 1990; Crews & Boutcher, 1986b), 
basket (Wrisberg & Pein, 1992), brottning (Gould, Eklund, Jackson, 
1992) och skytte (Hatfield & Landers, 1987). En anledning till att 
utövare skattar sina rutiner högt kan vara att de helt enkelt ökar 
idrottarens självförtroende (Lobmeyer & Wasserman, 1986). 
 

Idrottare som utvecklar en tävlingsplan tycks ha lättare att bevara sin 
koncentration under den verkliga tävlingen (Weinberg & Gould, 1995). 
I de flesta fall handlar dessa planer om att fokusera på 
prestationsprocessen, det vill säga, villkor som idrottaren kan 
kontrollera till skillnad mot faktorer som motståndare och slutresultat. 
Hardy el al. (1996) slår fast att det finns få empiriska studier som 
undersöker hur dessa processorienterade planer påverkar idrottarens 
koncentration men att flera forskare ändå menar att en tävlingsplan 
borde förbättra skärpan i koncentrationen. Bond & Sargent (2004) 
beskriver denna tävlingsplan som en visualisering. Idrottaren spelar upp 
sin kommande prestation i huvudet i syfte att minimera distraktioner 
och förbättra sin koncentration (Burton, 1992). En metaanalys på 
effekter av tävlingsplaner visade att dessa tekniker tycks förbättra 
idrottsutövares prestationer (Kyllo & Landers, 1995). Det finns dock 
flera problem med att validera hur processorienterade planer påverkar 
idrottares koncentration, bland annat är de flesta studier utförda i 
laboratorier och de har inte tagit hänsyn till yttre faktorer som påverkar 
utövaren i verkligheten (se exempelvis, Kremer & Scully, 1994; 
Weinberg, 1992; Weinberg, Bruya, Garland, & Jackson, 1990). Det 
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finns också risker med att lita för mycket på preshot-rutiner. Moran 
(2004) varnar för att rutiner och tävlingsplaner kan skapa vidskepliga 
ritualer, som när en idrottare tror att trampa på linjer kan leda till otur. 
Idrottare kan ha svårt att särskilja en ritual från en idrottsprestation. Om 
en golfspelare knackar klubban i marken tre gånger och sedan sätter en 
åttametersputt finns det en risk, menar Coon (1994), att golfspelaren 
inkluderar knackningarna i marken när han eller hon attribuerar orsaken 
till sin golfprestation. Det var inte golfträningen eller förberedelserna 
som fällde avgörandet utan knackningarna. Det finns också en fara när 
rutiner blir så automatiserade att idrottaren kan gör sina rutiner och 
samtidigt tänka på annat och därmed missar att förutsättningarna har 
förändrats (Moran, 2004).  

 
En närbesläktad teknik för att utveckla koncentrationsförmågan är 

enligt Bond & Sargent (2004) att sätta specifika mätbara mål under 
träning och tävling. Exempelvis kan en golfspelare avsluta varje träning 
med att sätta tjugo puttar i rad på varierande avstånd innan han eller 
hon får lämna puttgreenen. Ännu en gång fattas det empiriska bevis att 
sådan träning ger effekt, men Jackson och Roberts (1992) ansluter till 
att prestationsmål kan förbättra koncentration och prestation. Jackson 
och Roberts fann att idrottare presterar bäst när de fokuserar på 
prestationsmål (gör en perfekt rörelse) och sämst när tankar är upptagna 
med resultatmål (sätt en tia). Ytterliggare ett exempel på en metod som 
anses hjälpa till att fokusera koncentrationen är att träna på att 
kontrollera sina ögonrörelser (Weinberg & Gould, 1995). Avsikten med 
att kontrollera sina ögonrörelser är att se till att ögonen inte börjar 
spana in irrelevanta eller störande komponenter. Dessvärre menar 
Williams & Ward (2001) att det finns få vetenskapliga stöd för att 
träning av ögonrörelser ska ge någon effekt. Det finns enligt Stine, 
Arterburn och Stern (1982) inga empiriska bevis för att förbättring av 
visuella funktioner har någon transfereffekt till idrottsprestationen. 
Studier som uppvisat positiva effekter har dels en dålig design och 
resultaten är tvetydiga (Druckman & Swets, 1988).  

  
Denna summering av alla koncentrationshöjande interventioner har 

några saker gemensamt. De tycks användas regelbundet av idrottare för 
att förbättra koncentrationsförmåga och förekommer frekvent i 
idrottspsykologisk litteratur. De tycks gälla generellt för alla idrotter 
och i alla situationer. Slutligen lider de brist på studier som kan bevisa 
deras värde som utvecklare av människors koncentrationsförmåga 
(Hardy & Nelson, 1988). En anledning till att dessa verktyg saknar 
vetenskapliga bevis kan enligt Moran (2004) vara att vi vet mycket lite 
om idrottarnas egna erfarenheter om hur deras mentala processer 
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arbetar i olika idrotter och under olika betingelser. Moran efterlyser 
därför fler undersökningar som studerar hur strukturen i olika idrotter 
relaterar till varierande koncentrationskrav. Även andra idrottsforskare 
konstaterar att begreppet koncentration inom domänen idrott är relativt 
underutvecklat (Hardy, 1989; Hardy et al., 1996; Singer et al., 1991).  
 
 
En generell variation 
 
Trots den rika mängden av koncentrationstekniker resoneras det lite om 
den variation som kan tänkas förekomma i samband med koncentration 
och idrott. Om det inte förekom någon variation borde det vara trångt 
på prispallen. I verkligheten är bara en idrottare eller ett idrottslag högst 
upp på första plats. En anledning till att individuella och sportspecifika 
variationer negligeras kan vara att uppmärksamhet, såsom noterats i det 
första kapitlet, inte är något väldefinierat begrepp utan en benämning 
på ett stort antal olika psykologiska företeelser (Styles, 1997). Figur 1 
visar några delar av de kognitiva system som är involverade under en 
koncentrerad idrottsprestation, exempelvis hos en handbollsmålvakt 
som försöker rädda en straff (en modifierad modell utifrån Tenenbaum, 
2001).  
 

När målvakten ska koncentrera sig ingår bland annat att denne via 
sitt sensoriska system ska samla in information. Redan här upplever 
olika människor samma sensoriska information olika eftersom vår 
perception är en aktiv, kreativ process där rådata organiseras och ges 
mening. Denna organisation och mening av perception kan dels vara en 
”bottom-up” eller en ”top-down” process (Passer & Smith, 2001). I en 
bottom-up process tar individen in stimuli och kombinerar dessa 
element till en helhet. Perceptionen styrs eller konstrueras av det 
mönster som faller på ögats näthinna (Carlson, Buskist, & Martin, 
2000). En top-down process startar inifrån vår existerande kunskap, 
från våra begrepp, idéer och förväntningar och tolkar därefter 
inkommande stimuli. Perceptionen är redan inställd, kalibrerad på en 
specifik föreställning och denna grundtanke tyder information som är 
på väg in (Carlson et al., 2000).  
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Figur 1. Koncentrationsprocessen vid en idrottsprestation och dess 
korresponderande kognitiva komponenter (modifierad modell från 
Tenenbaum, 2001).  
 

Insamlandet av information kan selekteras beroende på hur 
idrottarens perception agerar men också beroende på hur information i 
omgivningen uppvisas.Utformningen av idrottarens synsystem tycks 
dock inte påverka prestation, om utövaren inte är blind förstås 
(Williams & Ward, 2001). Jämförelser mellan expertis och nybörjare 
uppvisar inga skillnader i visuell skärpa, djupperception och 
synfältsperiferi. Däremot uppvisar skickliga och erfarna utövare ett mer 
effektivt visuellt sökbeteende, större förmåga att hitta relevanta 
mönster, en större skicklighet att använda sig av visuella ledtrådar och 
äger mer genomtänka kunskaper om olika valmöjligheter än nybörjare 
(Williams, David, & Williams, 1999). Exempelvis visar studier på 
ishockeymålvakter (Bard & Fleury, 1981) att rutinerade målvakter 
fixerar skyttens klubba mer än novisa målvakter, som istället mer 
betraktade pucken. Liknande resultat uppvisar Williams och Burwitz 
(1993) i en studie på fotbollsmålvakter. Skickliga målvakter var mer 
framgångsrika än oerfarna målvakter att förutse riktningen på en 
straffspark. Nyckeln till framgången anses vara att de erfarna 
målvakterna fixerade mer på skyttens höft än nybörjarna som tittade på 
bollen. En jämförelse gjord på fotbollsspelare med erfarenhet av att ha 
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spelat över 600 matcher och fotbollssupportrar med erfarenhet av att 
sett över 600 matcher visade att fotbollsspelarna var överlägsna i tester 
som handlade om att minnas fotbollspositioner, känna igen positioner 
och att förutse nästa händelse i en fotbollssituation (Williams & 
Davids, 1995). 

  
Oavsett skicklighetsnivå kan även olikheter i situationen påverka 

prestationen. Studier på människors visuella sökförmåga visar bland 
annat att söktiden beror på likheten i målobjekt och störningsobjekt 
(Eysenck & Keane, 1995). Om all information är likvärdig i sin 
utformning tar det längre tid att göra rätt val. Handbollsmålvakten 
upptäcker däremot snabbare information som upplevs så starkt och 
tydligt att den sticker ut i sin omgivning (Schmidt & Lee, 1999). 
Placering av information tycks också påverka söktiden. Experiment 
gjorda av Posner (1978, 1980) visar att söktiden minskar om 
handbollsmålvakten har hjälp av ledtrådar. Om ledtråden är centralt 
placerad har handbollsmålvakten också möjlighet att ignorera hjälpen 
om han eller hon tror att den är vilseledande. Däremot tycks 
handbollsmålvakten inte kunna negligera falsk vägledning i periferin. 
Även om handbolsmålvakten vet att informationen är fel så ger ändå 
denna felaktiga vink upphov till ökad söktid (Styles, 1997). Warner, 
Joula och Koshino (1990) har dock i en studie visat att försökspersoner 
efter cirka 4500 trials lyckas bryta den naturliga tendensen att fångas av 
stimuli i periferin. En rutinerad handbollsmålvaktvakt kanske därmed 
har lättare att ignorera skyttens försök till finter innan det faktiska 
skottet genomförs. Förutom skillnader mellan experter och nybörjare i 
koncentrationsmönster tycks även ålder på utövaren ha betydelse samt 
uppgiftens svårighetsgrad. Stöd för att variationen mellan individernas 
ålder och förändringen av situationer kan påverka koncentrationsfasen 
visar en studie gjord på bangolfspelare (Molander & Bäckman, 1989). 
Studien undersökte yngre (22-36 år) och äldre (47-58 år) elitspelare i 
bangolf med avseende på koncentration och motorisk prestation under 
träning och tävling. Resultatet visade att pulsfrekvensen förändrades 
under koncentrationsintervallet och att denna förändring varierade 
beroende på om det var träning eller tävling. Det fanns också 
signifikanta skillnader mellan de yngre och äldre bangolfspelarna.  

 
Koncentrationsprocessen kan även påverkas av hur lång tid 

idrottaren tillåts koncentrera sig i olika situationer. Förloppet för en 
boxare som försöker parera ett slag och för en pistolskytt som försöker 
hitta måltavlan kan skilja på ett tjugotal sekunder. Hur ofta och när 
detta koncentrationsförlopp kan inträffa varierar också beroende på 
idrott. Koncentrationsfrekvensen i en skyttetävling som består av 
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hundra skott är hundra stycken planerade koncentrationsprocesser 
medan en ishockeymålvakt måste vara beredd att agera randomiserat 
över en hel match. Tidslängd och frekvens är inte en konstant påverkan 
på koncentrationsprocessen utan det är faktorer som i sin tur uppfattas 
utifrån inre faktorer som trötthet, tankar, känslor och inte minst 
emotionell status (Moran, 2004).  
 
Tabell 1 
Variationsfaktorer som påverkar koncentrationen 
Punkt 

 
Variation Beskrivning av variationen 

1 Faslängd Hur lång tid idrottaren tillåts koncentrera sig 
i olika situationer. 

2 Fasfrekvens Hur många koncentrationstillfällen det finns 
i sporten och om de förekommer 
regelmässigt eller oregelbundet.   

3 Extern eller intern 
fokusering 

Om uppgiften kräver att koncentrationen är 
fokuserad på yttre mål eller inåt mot 
idrottarens eget tänkande. 

4 Bred eller smal 
fokusering 

Om uppgiften kräver att det i 
koncentrationsfasen tas in mycket olika 
information samtidigt eller om det 
begränsas till en viss punkt. 

5 Störningar Vilka faktorer det finns som påverkar 
koncentrationen och hur dessa störningar 
påverkar koncentrationsfasens utseende. 

6 Responsvariation Om uppgiften kräver ett i förväg klart 
specificerat beteende eller om utövaren kan 
varierar sitt handlingssätt. 

7 Utövarens 
möjlighet att själv 
styra sitt beteende 

Om uppgiften tillåter att idrottaren själv kan 
bestämma när handlingen ska verkställas 
eller om uppgiften kräver att utövaren 
måste reagera på yttre händelser. 

8 Uppgiftens 
svårhetsgrad 

Hur uppgiftens upplevda svårighetsgrad 
påverkar koncentrationen. 

9 Stressnivå Hur olika situationer kan påverka grad av 
stress och hur stressnivån påverkar 
koncentrationen. 

10 Strategiskt 
tänkande 

Om utövaren har någon överordnad 
strategi när de koncentrerar sig och hur 
denna plan påverkar hur koncentrationen 
genomförs. 

11 Skicklighetsnivå Hur erfarenhet och skicklighetsgrad har 
någon effekt på koncentrationen. 

12 Demografi Hur kön, ålder, utbildning, etnisk bakgrund 
inverkar på koncentrationen. 

 
En sammanställning av faktorer som kan tänkas påverka 

koncentrationen beskrivs i tabell 1. Denna översikt är en modifiering av 
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Molander, Bäckman, Jansson, & Smedberg-Åman, (1995) där de sex 
första punkterna har att göra med variation som kan tänkas finnas 
mellan olika uppgifter och punkterna åtta till tolv med variation som 
kan tänkas finnas mellan individer. Punkt sju kan dels vara en variation 
mellan individer men dels också en variation i uppgiftens karaktär.   
 
 
En koncentrationsstudie i variation 
 
Det vanligaste med forskning på koncentration är att försöka förklara 
vad som händer när en person koncentrerar sig på att utföra en 
prestation. Men här är vi i första hand intresserade av att: 
 

- söka efter individspecifika upplevelser för att få en större insikt 
i de variationer som kan förekomma i människors 
koncentrations-process. 

- visa hur några olika parametrar i koncentrationsfasen kan 
variera inom och mellan olika idrottsgrenar.  

 
Om genomförandet av en koncentrationsprocess, såsom den beskrivs 

i till exempel figur 1, påverkas av faktorerna i tabell 1 borde 
koncentrationen se olika ut beroende på vilken idrott och vilken individ 
som studeras. Det har huvudsakligen varit praktiska frågor som varit 
avgörande för vilka idrotter vi studerat. Ett krav har varit att idrotten 
ska innehålla en eller flera relativt fasta situationer av utpräglat 
precisionsmotorisk karaktär och där det finns en väldefinierad 
koncentrationsfas. Det har också varit viktigt att dessa situationer inte 
innehållit alltför yviga motoriska rörelser som skulle kunna försvåra 
den psykofysiologiska mätningen. Ett annat krav har varit att hitta 
situationer som är realistiska (ekologiskt relevanta) för idrotten och 
som samtidigt går att studera under kontrollerade förhållanden. Skälet 
till att vi inte nöjde oss med att bara intervjua idrottarna om deras 
upplevelse av koncentration var att vi ville validera deras utsagor med 
andra mätningar. I tidigare studier av Bäckman och Molander (se till 
exempel, 1991a, 1991b) och Molander och Bäckman (se till exempel, 
1989, 1993, 1994, 1995, 1996) har pulsförändringar använts för att 
registrera olika idrottsutövares koncentrationsintervall. Utifrån dessa 
tidigare erfarenheter valdes därför registrering av pulsförändring som 
kompletterande mätning. Avsikten med att registrera pulsförändringar 
under koncentrationsintervallet är att enligt Laceys "intake-rejection" 
hypotes (Lacey & Lacey, 1980), studera förekomst av extern eller 
intern fokusering.  
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Laceys hypotes går ut på att en pulsdeceleration kan innebära att 
individens uppmärksamhet är fokuserad på yttre stimuli och att den 
motoriska handlingen äger rum med ett minimum av inre tankar. Vid 
en pulsacceleration är fokuseringen istället inåtriktad mot egna tankar 
och känslor (Lacey, 1959; Lacey & Lacey, 1970; 1980). Senare års 
psykofysiologiska forskning har bekräftat Laceys tidigare rön och det 
är numera en ganska etablerad uppfattning att psykologiska skeenden 
kan studeras via olika fysiologiska indikatorer (Coles, 1989; Hatfield & 
Landers, 1983; Lang, Öhman & Simons, 1978; Martin & Venables, 
1980). Psykofysiologisk teknik har också den fördelen att den kan visa 
skeenden som idrottsutövaren själv inte alltid är medveten om. Det 
finns dock kritiker som menar att pulsdeceleration inte har att göra med 
någon riktning på koncentrationen (Abernethy, 2001). I stället kanske 
förändring i pulsfrekvens indikerar tillgänglig processkapacitet 
(Jennings, Lawrence, & Kasper, 1978). Studier har visat att 
pulsacceleration uppträder när uppgiften kräver hög processkapacitet 
och deceleration förekommer när det finns mindre krav på 
koncentration (Mulder & Mulder, 1981; Vincente, Thornton, & Moray, 
1987). Det finns dock liknande studier som har funnit att decelarationen 
ökade för unga elitbangolfspelare när kraven ökade (Molander & 
Bäckman, 1989). Det finns också anmärkningar mot använda 
psykofysiologiska mätningar som puls för att mäta koncentration 
(Abernethy, Summers, & Ford, 1998). Psykofysiologiska mätningar av 
responser som avser att mäta koncentration är enligt Näätänen (1992): 

 
• För långsamma – det finns en tidsdifferens från central inre 

uppmärksamhetsprocess till förändring i perifera indikatorer. 
• För långt bort – koncentrationsprocessen sker central medan 

mätningen sker i periferin. 
• Ej tillräckligt stimuli- och uppgiftsspecifika. 
• Tar inte tillräcklig hänsyn till olika processnivåer 
• Uppvisar för stark relation till energikrävande kroppsaktiviteter 

och emotioner. 
 
Näätänen belyser viktiga konsekvenser i samband med 

psykofysiologiska mätningar som kan göra mätresultat svårtolkade. I 
dessa studier var vi dock bara intresserade av att använda den 
psykofysiologiska mätningen som indikator för att upptäcka variationer 
vid olika parametrar i en koncentrationsfas inom och mellan olika 
idrottsgrenar. Exempelvis har tidigare förtecknade studier av Bäckman 
& Molander (se till exempel, 1991a, 1991b) och Molander & Bäckman 
(se till exempel, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996) visat att 
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åldersvariation, olika grader av press och olika svårighetsgrader på 
uppgiften tycks generera olika hjärtfrekvensmönster.  

 
Ytterligare ett praktiskt krav på val av studieobjekt är att 

idrottsaktiviteterna fanns representerade av personer på avancerad nivå 
eller elitnivå i Umeå med omnejd. De idrotter vi sålunda valt att studera 
och som uppfyller dessa praktiska krav är pistolskytte, golf, tennis, 
basketboll, handboll och bangolf.  
 
 
Pistolskytte  
 
Sju manliga elitskyttar i åldern 30 till 65 år (medelvärde = 41 år) 
deltog. Alla skyttar hade mer än 10 års erfarenhet av sporten. 
Skicklighetsnivå när det gäller pistolskyttarna varierar från tre skyttar 
med landslagsmeriter till fyra avancerade skyttar på distriktsnivå i 
Västerbotten. Två av skyttarna vann SM-guld under 1995, i snabbpistol 
och luftpistol.  
 

Skyttarna studerades individuellt i en inomhusanläggning och 
genomförde tre olika moment: 
 

1. Precisionsskytte mot tavla på 25 meters avstånd. Tre serier 
avverkades med 5 skott i varje serie. Max poäng för varje serie 
var 50. Paus mellan serierna för tavelbyte. Inom varje serie 
avlossades skotten på kommando från försöksledaren med 
ungefär 1 minuts mellanrum. Skytten kunde kontrollera 
resultaten med hjälp av kikare.  

2. Samma som procedur som under moment 1 men endast en serie 
som skulle utföras inom ett femminutersintervall, varvid skytten 
själv bestämde takten. 

3. Duellskytte i 3 serier mot tavla på 25 m avstånd. I varje serie 
avlossas 5 skott. Tavlan är vid utgångspunkten vänd mot 
skytten. När serien startar svänger tavlan bort under 7 sekunder 
och svänger sedan fram under 3 sekunder. Skytten har i denna 
situation således 3 sekunder på sig för att få upp vapnet, sikta 
och skjuta. Liksom vid precisionsskyttet tilläts feedback via 
kikare efter varje serie. En träningsserie om 5 skott föregick 
såväl precisionsskyttet som duellskyttet. För de tre första 
skyttarna var ordningen duell-precision och för de andra fyra 
skyttarna var det precision-duell. Precisionsserien, moment 2, 
kom alltid mitt emellan dessa situationer. 
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Mätning av puls genomfördes genom att tre elektroder applicerades 
på skyttens bröst. Via en liten sändare som skytten bar skickades de 
erhållna signalerna trådlöst till en mottagare och därifrån till ett 
datorprogram (WorkBench 3.0). Andning registrerades genom en 
sensor som monterats på ett hörselskydd. Signalerna från sensorn, som 
satt framför skyttens mun, skickades via kabel till datorn. Data för 
skyttarnas andning kommer dock inte att redovisas under resultatdelen 
eftersom kvalitén inte bedömdes tillförlitlig. Via en mikrofon som var 
upphängd strax över och framför skytten kunde tidpunkten för 
avfyringstillfället registreras. Olika moment i skyttens rörelser 
observerades av försöksledaren genom visuell inspektion och 
registrerades manuellt med hjälp av en "event-marker" i 
datorprogrammet. En videokamera riktad mot tavlan gjorde det möjligt 
att via en monitor kontinuerligt avläsa och registrera skjutresultatet. 
Efter varje serie byttes tavlan ut. Under alla skjutmoment 
videofilmades skyttens beteende. Efter avslutad skjutning intervjuades 
skytten om olika frågor som har med koncentration att göra. Intervjun 
följde ett standardformulär med frågor på koncentrationsfaktorer från 
tabell 1. Alla intervjuer spelades in på band och intervjulängden 
varierade mellan 30 minuter till 60 minuter. Slutligen besvarade skytten 
ett frågeformulär (TAIS; Nideffer, 1976, Molander & Bäckman, 1992) 
för mätning av uppmärksamhetsfaktorer och personlighetsfaktorer. 
 
 
Golf 
 
Sex manliga spelare i åldern 33-53 år (medelvärde = 45 år) deltog. 
Dessa spelares handicap varierade mellan 5 och 23 (medelvärde = 15) 
och erfarenheten av sporten varierade från 1 1/2 år till 25 år. En spelare 
betraktade sig som elitspelare. Övriga spelare betraktade sig själva mer 
som tillhörande kategorin "avancerade".  
 

Undersökningen genomfördes utomhus på en driving-range. Varje 
spelare studerades individuellt under genomförande av två uppgifter:  

 
1. Utslag mot en flagga belägen på 70 m avstånd. Spelarens 

uppgift var att komma så nära flaggan som möjligt. Flaggan var 
på en radie av 2 m omgiven av en låg plastsarg.  

2. Puttning på en svagt doserad betonggreen som var övertäkt med 
en för golfspel lämplig filtmatta. Uppgiften var att putta bollen i 
hålet från 1.5 m avstånd. I båda fallen genomfördes uppgiften 
12 gånger. Spelaren tilläts använda sina egna klubbor, men 
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bollarna tillhandahölls av försöksledaren. Båda uppgifterna 
föregicks av 5 övningsslag. 

 
Avståndet mellan boll och flagga i den första uppgiften mättes med 

hjälp av steghjul och angivande av i vilken kvadrant bollen hamnat. 
Vid puttning mättes avståndet från boll till hål samt angavs om bollen 
var för lång eller för kort. Spelarens puls mättes på samma sätt som för 
pistolskyttarna. Olika faser i spelarens slagförberedelse och 
slagutförande observerades av en försöksledare genom visuell 
inspektion och registrerades manuellt med hjälp av en "event-marker" i 
datorprogrammet (WorkBench 3.0). Sedan båda uppgifterna utförts 
genomfördes en intervju och utdelades frågeformuläret TAIS i enlighet 
med proceduren för pistolskyttarna. 
 
 
Tennis 
 
Sex manliga elitspelare deltog. Åldern på dessa spelare varierade 
mellan 16 och 22 år (medelvärde = 18 år). Vid tiden för 
undersökningen var alla spelare aktiva i tävlingsspel på elitnivå, 
division ett och den erfarenhet spelarna hade av tennisspelet varierade 
från 5 till 12 år (medelvärde = 8.5 år).  
 

Studien genomfördes i en inomhushall och två spelare i taget 
observerades vid samma tillfälle. Två uppgifter genomfördes:  

 
1. Serve mot serveruta. I denna uppgift står den ena spelaren vid 

sidolinjen och går på signal från försöksledaren fram mot 
baslinjen, förbereder sig och utför serven. Därefter återgår han 
till sidolinjen. Denna procedur upprepades 12 gånger med byte 
av serveruta varannan gång.  

2. Samma procedur som under moment 1 med den skillnaden att 
båda spelarna befinner sig på banan och servar varannan gång. 
Bollen spelas alltid tills den är död. Varje spelare servar 12 
gånger. Båda uppgifterna föregicks av 5 övningsservar. 

 
I denna studie bar båda spelarna elektroder för trådlös pulsmätning 

och eventmarkering av olika faser i serven som genomfördes på det sätt 
som beskrivits ovan. I övrigt registrerades enbart om serven var rätt 
eller fel. När den ena spelaren servade under moment 1 genomförs den 
tidigare nämnda intervjun med den andre spelaren. Därefter växlar 
spelarna roller. Efter avslutat spel besvarade spelarna TAIS-
instrumentet. 
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Basketboll 
 
Sex manliga basketbollspelare på avancerad nivå deltog. Åldern 
varierade mellan 16 och 29 år (medelvärde = 22 år). Samtliga utom en 
deltog i tävlingsspel. Erfarenheten av spelet varierade från 5 till 18 år 
(medelvärde = 10.7 år). 
 

Studien genomfördes i en inomhushall för basketspel och två spelare 
i taget observerades vid samma tillfälle. Två situationer förekom:  
 

1. Straffkast, spelaren stod beredd strax utanför straffkastområdet. 
Han mottog bollen från en av försöksledarna, gick fram till 
straffpunkten, förberedde sig och utförde kastet. Denna 
procedur upprepades 12 gånger. Under tiden genomfördes 
intervju med spelare 2 med en annan försöksledare. Samma 
procedur upprepades därefter men med ombytta roller för 
spelarna. 

2. Försvars- och anfallsspel, spelare 1 placerades strax framför 
korgen och spelare 2 på straffpunkten. Vid signal kastade 
spelare 1 bollen till spelare 2, vars uppgift var att med bollen i 
en höger- eller vänsterbåge försöka ta sig fram mot korgen och 
lägga i bollen. Uppgiften för spelare 1 var att agera 
försvarsspelare. Spelarna bytte roller varannan gång och utförde 
varje roll 12 gånger. Båda uppgifterna föregicks av 5 
övningskast. 

 
Båda spelarna var försedda med elektroder och sändare för trådlös 

pulsmätning. Resultatet av straffkasten noterades. Eventmarkering 
utfördes av en försöksledare. I båda uppgifterna videofilmades 
spelarnas beteenden. Sedan de två uppgifterna genomförts besvarade 
spelarna TAIS-instrumentet.  
 
Handboll 
 
Nio manliga division 1-spelare deltog. Tre av dessa spelare var 
målvakter. Åldern varierade från 18 till 24 år (medelvärde = 21.4 år). 
Erfarenheten av handbollsspel varierade från 6 till 9 år (medelvärde = 
7.9 år). 
 

Studien genomfördes i en inomhushall avsedd för handbollsspel. 
Spelarna observerades två och två, varav en av spelarna var utespelare 
och den andre spelaren en målvakt. Två uppgifter utfördes:  
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1. "Fritt" straffkast mot målbur med målvakt. Spelaren var 
placerad strax utanför straffområdet med bollen i handen. På 
signal gick spelaren fram mot straffpunkten, förberedde och 
utförde kastet. Detta upprepades 12 gånger med cirka 1 minuts 
intervall. 

2.  "Styrt" straffkast mot målbur med målvakt.  Samma som under 
moment 1 men med den skillnaden att skytten i förväg 
meddelade målvakten om bollen skulle läggas på höger eller 
vänster sida. Båda uppgifterna föregicks av 5 övningskast. 

 
Både målvakt och straffläggare var försedd med elektroder och 

sändare för trådlös pulsmätning. Dessutom hade straffläggaren, precis 
som beskrivits för pistolskyttarna, en sensor placerad framför munnen 
för mätning av andning. Eventmarkeringar utfördes av en av 
försöksledarna och registreringar av skotträff och placering av bollen 
utfördes av en annan försöksledare. Vid båda uppgifterna registrerades 
straffläggarens och målvaktens beteenden via videofilmning. Intervjuer 
och besvarande av TAIS-instrumentet ägde rum efter genomförandet av 
de två uppgifterna. 
 
 
Bangolf 
 
Intervjumaterialet omfattar också en kortare intervju på cirka 10-15 
minuter med 29 bangolfspelare i samband en tävling i bangolf. 
Spelarna fångades upp efter avslutat spel. Intervjuerna bandades och 
följde samma procedur som intervjuerna i övriga sporter. 
 
 
Intervjumetod 
 
Syftet med intervjuerna var att få information om hur de olika utövarna 
själva upplever den handling som leder till en träff mitt i prick eller ett 
sänkt straffkast. Det vill säga, hur mycket är idrottsutövaren själv 
medveten om vad han eller hon gör i sin koncentrationsfas och hur 
stora variationer tycker de själva förekommer i sin 
koncentrationsprocess. För att kunna bedöma om idrottsutövaren är 
medveten om sin egen koncentrationsförmåga så arbetade vi med en 
egen intervjumodell som är utvecklad från diagnostiska 
processintervjuer (Kernberg, 1981; Selzer, Kernberg, Fibel, Cherbuliez, 
& Mortati, 1987), och proceduren i kognitiv terapi (Freeman, Pretzer, 
Fleming, & Simon, 1994; Perris, 1986; Perris, Blackburn, & Perris 
1988). Tonvikten i diagnostiska samtal är att konceptualisera individens 
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mest centrala uppfattningar om sig själv (Herlofsen, 1991). Metoden i 
vår processintervju bygger på två parallella undersökningsförlopp: 
identifikation och ifrågasättande (Freeman et al, 1994). Det vill säga, 
utifrån konkreta exempel identifieras idrottarens tankar, känslor och 
handlingar (Jansson, 1999). Stöd för att välja konkreta exempel för 
återskapande av minnesbilder finns i flera studier på minnesfunktioner 
(Roger, Kuiper, & Kirker, 1977; Bower & Gilligan, 1979; Malpass & 
Devine, 1981; Geiselman, 1988). Dessa utsagor ifrågasätts (Erikson & 
Simon, 1980), vilket då genererar nya beskrivningar och/eller snarlika 
skildringar av liknande situationer, men kanske med annorlunda och 
oprövade infallsvinklar. Detta ger nya aspekter som kan alstra andra 
tankar, känslor eller handlingar, jämförbara eller avvikande påståenden 
som också kan tas upp till skärskådande (Beck & Freeman, 1990). 
Intervjun fortsätter tills intervjuaren tycker sig ha en klar och tydlig bild 
av idrottsutövarens uppfattning om sin egen koncentrationsförmåga.  
 
 
Intervjuprocedur 
 
Intervjuerna genomfördes genom att vi först försökte identifiera 
idrottarens egna upplevelser av sin koncentration i konkreta situationer 
med frågor om tankar, känslor och beteenden (Saffran & Segal, 1996). 
Alla frågor som ställdes var av typen ”öppna frågor” för att inte 
missleda idrottaren till att forma nya minnen (Loftus, 1979). För att 
undvika generaliseringar fokuserade vi intervjun i två dimensioner, tid 
och rum (Geiselman, Fisher, MacKinnon, & Holland, 1985). Rumfokus 
handlade om minnesbilder från tidigare tävlingar och från den aktuella 
testsituationen (Jansson, 1999). Tidfokus växlade mellan före, under 
och efter idrottsprestationen eller testsituationen (Jansson, 1999). 
Exempel på fokuseringsfrågor kunde vara:  

     
Kan du beskriva en situation...?..., Kan du ge ett exempel?..., När 

var det?....,Vad hände före du lyfte armen?..., Hur tänkte du under 
testtillfället, då du...?...., 

      
En svårighet vid intervjuer är att en del personer ibland berättar hur 

man ska göra istället för att beskriva sina egna konkreta upplevelser 
och sina egna verkliga erfarenheter (Ericsson & Simon, 1980). För att 
förhindra detta försökte vi, förutom att använda fokuseringsfrågor, 
uppmana intervjupersonerna att beskriva utifrån en individspecifik 
mening (Freeman et al., 1994). Det innebär att utövaren fick förtydliga 
sina berättelser med att svara på frågor som till exempel: 
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Vad menar du med det?..., Vad tänkte du?..., Hur kändes det? ..., 
Hur gjorde du?...,  

 
Intervjupersoner kan ibland ha svårt att sätta ord på sina tankar, 

känslor och handlingar (Nisbett & Wilsson, 1977). Människors verbala 
förmåga kan variera från rikt målande och utsmyckande exempel, till 
bara ett enda ord. I vissa fall var det nödvändigt att hjälpa 
idrottspersonen på traven. Till exempel: 

 
Vad tror du, att du tänkte?..., Hur tror du, att det kändes?..., Vad 

tror du, att du gjorde?...,  
 
Försökspersoner som helt körde fast och inte alls kunde framkalla 

några minnesbilder försökte vi öppna upp med projektiva frågor 
(Kendall, 1981). Tidigare studier på intervjuer och förhör har visat att 
individens möjlighet att föreställa sig en situation har en positiv 
påverkan på framplockning av minnesbilder (Smith, 1979). Exempelvis 
kunde det vara frågor som:  

 
Hur tror du någon annan skulle ha tänkt?..., Hur tror du någon 

annan hade känt?..., Vad tror du någon annan skulle ha gjort?...,  
 
I båda dessa "diskussionsgläntande" tekniker är det viktigt att 

återkoppla personens utsagor till en individspecifik mening med frågor 
som  

 
Vad skiljer det här mot vad du gjorde...?...,  
 
När vi hade identifierat en första bild av personens uppfattning över 

sin egen koncentrationsförmåga, så gick vi över till det andra 
intervjuförloppet. Här ifrågasatte vi stödet för utövarens slutsatser om 
sina egna tankar, känslor och handlingar (Freeman et al., 1994). Vi 
arbetade utifrån att allt personen säger är sant men utsagan måste 
bevisas. Det finns studier som menar att individer kan rapportera en 
händelse olika beroende från vilket schema som aktiveras (Anderson & 
Pichert, 1978; Alba & Hasher, 1983; Hasher & Zacks, 1979). Om 
intervjupersonen får beskriva samma situation, men ur nya perspektiv, 
kan bortglömda minnesbilder väckas till liv. Orsaken till att vi 
skärskådande svaren var med andra ord att vi som intervjuare fick en 
mer nyanserad bild av personens episodiska minnen. Dessutom ville vi 
vara säkra på att tankesätten handlade om idrottsmannens egna 
episodiska minnen och inte inlärda sidor från instruktionsboken 
(Anderson & Pichert, 1978; Alba & Hasher, 1983; Hasher & Zacks, 
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1979). Vi följde därför upp idrottarens sagda uppfattningar om sin 
koncentration med frågor av karaktären  

 
Hur vet du det?..., Gäller det alltid?..., Vad har du för bevis?..., Kan 

det bli annorlunda?...,  
 
Det finns studier på vittnesuppgifter som visar att första utsagan som 

intervjupersoner levererar ofta inte hänger ihop tidsmässigt (Geiselman 
et al., 1985). Därför var vi också intresserade av att se hur konsekvent 
atleten var i sitt beteende och i sin syn på andra alternativ, till exempel  

 
Kan du göra på något annat sätt?..., Kan det finnas andra 

orsaker?..., Om du gjorde ... vad skulle hända då?...,  
 
För att ytterligare se om idrottarens schema av sitt 

koncentrationsmönster var konstant eller om det varierade, lät vi 
intervjupersonen upprepa specifika händelser flera gånger. Morris och 
Morris (1985) menar att det blir en bättre framplockning av minnen om 
dessa plockas fram i samma ordning som de skapades. Vi 
sammanfattade därför vad intervjupersonen hade sagt för att sedan 
fråga vad som hände i nästa sekvens:  

 
Du sa att du först tittar hur fötterna står och sedan söker du 

ögonkontakt, vad gjorde du sedan?..., 
 
Motivet till att vi valde en intervjumetod som arbetar med dels 

identifikation och dels ifrågasättande var att vi ville få fram så konkreta 
och riktiga upplevelser som möjligt av individens 
koncentrationsförmåga. Undersökningsförloppens styrka är just att låta 
personens uppfattningar om sig själv växa fram i frågorna. Processen 
eliminerar generaliserande förklaringar och ger istället en bra bild över 
personens egna tankar, känslor och handlingar. 
 
 
Resultat 
 
Resultatdelen kommer att presenteras i enlighet med strukturen i tabell 
1. Anledningen till denna disposition är att intervjufrågorna ställdes i 
denna ordning. Sammanställning av de olika studierna har därför inletts 
med att intervjuerna har bearbetas och analyserats under respektive 
rubrik i tabell 1.  Först när alla intervjuer var analyserade samlades 
olika individspecifika citat till olika rubriceringar för att visa exempel 
på de beskrivningar som förekom i intervjupersonernas utsagor. 
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Därefter påfördes resultat från registreringen av pulsmätningen för att 
ytterliggare illustrera hur olika parametrar i en koncentrationsfas kan 
variera dels inom och dels mellan olika idrottsgrenar. De resultat som 
sammanfattats i den här studien berör huvudsakligen pulsförändringar 
under den koncentrationsfas som föregår igångsättandet av en motorisk 
handling som till exempel en tennisserve eller ett straffkast i basket. 
Denna fas är som tidsperiod relativt kort, men antas vara mycket 
betydelsefull för hur bra handlingen utförs (Ray & Cole, 1985). 
Tabeller och figurer som beskriver resultat från pulsregistreringen ska 
därför inte ses som en stringent analys till att förklara vad som händer 
när en person koncentrerar sig utan mer som ett sätt att försöka 
åskådliggöra hur intervjusvaren kan se ut psykofysiologiskt med stöd 
av Laceys "intake-rejection" hypotes (Lacey & Lacey, 1980).  

 
Jag har också tagit mig friheten att under varje rubricering i 

resultatdelen införa ett antal vedertagna kognitionspsykologiska teorier 
för att förklara varje koncentrationsrubrik. En anledning till att jag 
redan under resultatdelen inför egna reflektioner om vetenskapliga 
teorier som finns kring uppmärksamhet och koncentration är att det 
inom idrott finns mycket lite publicerat om hur idrottsutövares mentala 
processer arbetar i olika idrotter och under olika betingelser (Hardy, 
1989; Hardy et al., 1996, Moran, 2004; Singer et al., 1991). Jag anser 
därför att denna summering av kognitionspsykologiska teorier är ett av 
resultaten som detta kapitel presenterar. Ett annat skäl till att i varje 
resultatrubrik ta avstamp utifrån befintliga kognitionspsykologiska 
teorier är att min teorisummering i än högre grad kan ställas mot 
tidigare detaljredovisade koncentrationshöjande interventioner som 
förekommer i idrottspsykologisk litteratur. Sammanfattningsvis består 
resultatdelen av tre produkter: 1) analys av intervjusvar; 2) 
pulsförändring och 3) teorigenomgång, som presenteras under elva 
rubriker beskrivna i tabell 1 (rubrik 1-11).  
 
 
Resultat: faslängd 
 
Försökspersonernas upplevda faslängd på koncentrationen varierade 
främst beroende på vilka regler som gäller i de olika idrottsgrenarna. 
Tidsintervallet angavs i intervjuerna från någon tiondelssekund till 120 
sek. Men även om det finns regler om hur länge utövaren får 
koncentrera sig så blir perceptionen av tiden personlig. Till exempel 
svarade flera idrottare på följande sätt,  
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Det känns ganska länge som man hinner stå och tänka..., man får 
bara stå där i fem sekunder men det känns längre..., i luften är det inte 
många tiondelar man tänker...,    

 
Hur länge atleten koncentrerar sig kan också bero på karaktären på 

uppgiften. Upplevs situationen som rolig och utmanande kan 
förnimmelsen av långa faslängder bli korta och momentana. Tvärtom 
gäller när händelseförloppet bedöms stressigt eller tråkigt och då blir 
det en upplevelse av utdragna faslängder.  

  
Det beror väl lite grann hur stressad man är..., Ibland känns det 

väldigt lång tid med tre sekunder, men ibland då tycker jag att jag 
hinner aldrig upp med vapnet förrän det ska smälla..., Det är betydligt 
lättare att koncentrera sig när man är i anfall. Där kan man ligga på 
en hög nivå i två minuter för det är ju som roliga grejer. För då har 
man ju chansen att få göra mål..., Ju längre du står och väntar desto 
svårare är det att lägga straffen...,   

 
Även resultatet av pulsmätningen indikerade att faslängden på 

koncentrationen varierar. Tabell 2 presenterar pulsvärden vid fyra 
mätpunkter under koncentrationsfaserna i fem idrotter. 
Koncentrationsfasen har här definierats från den tidpunkt då 
idrottsmannen har gjort sina förberedelser och står relativt stilla (C1) 
tills handlingen påbörjas (CL). De två kontrollpunkterna Pre och Post 
utgörs av medelvärdet under de tre sekunder som föregår C1, 
respektive följer på CL. Koncentrationsfasen för pistolskytte gäller 
precisionsskytteserier och avser tidpunkten från det att vapnet lyfts upp 
och är stilla tills avfyring sker. I golf utfördes utslag från tee. 
Koncentrationsfasen utgjordes av tidsintervallet från det att spelaren 
sänkt ner klubban mot bollen tills klubban igångsattes för utförande av 
slaget. Vid basket, handboll och tennis var C1 definierad som den 
tidpunkt när spelaren nått baslinjen eller straffpunkten och står still tills 
handlingen påbörjas. Basketbolluppgiften innebar straffskott mot korg, 
i handboll utfördes straffläggning mot målvakt och i tennis utfördes 
serve mot motspelare.  
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Tabell 2 
Pulsmedelvärden (bpm) under koncentrationsfasen vid pistolskytte, golf, 
basketboll, handboll och tennis.  
IDROTT PRE C1 CL POST 
     
Pistolskytte (precision) 77.0 78.8 74.6 77.4 
Golf (utslag) 97.4 91.5 91.4 104.0 
Basketboll (straffkast) 99.1 100.5 100.3 100.3 
Handboll (straffkast:fritt) 97.1 100.1 99.0 93.4 
Tennis (serve: motspelare) 124.8 125.6 123.7 122.6 
     
 

Intervjusvaren visade att det finns en spridning med avseende på 
faslängd inom varje idrott. Karaktären på uppgiften kunde uppfattas 
olika vilket påverkade upplevelsen av den totala längden på 
koncentrationstid. Mellan idrotter är det inte bara upplevelsen av 
aktivitetens karaktär som varierar utan också själva uppgiften. Tabell 2 
visar ingen fullständig jämförbarhet mellan de olika idrotterna, när det 
gäller hur koncentrationsfasen genomföres men tabell 2 ändå kan ses 
som illustration på att de olika idrotterna skiljer sig åt i flera avseenden. 
En kanske trivial skillnad är att pulsen i olika idrotter ligger på skilda 
nivåer. En anledning kan vara att genomförandet av en idrott kräver 
mycket fysisk ansträngning. I pistolskytte och golf är det relativt 
vanligt att idrottaren står helt still ett antal sekunder innan handlingen 
exekveras. I tennis och basketboll utförs ofta rörelser, till exempel 
studsande av bollen, och sedan utförs serven eller kastet mycket kort 
därefter. En viktig fråga i detta sammanhang är om det har någon 
betydelse vid vilken puls idrottsutövaren försöker koncentrera sig. 
Kahneman (1973) menade att det finns en begränsad kapacitet i vår 
förmåga att utföra mentalt arbete. Enligt Kahneman tvingas vi att 
prioritera och omfördela energin till där den behövs bäst. Liknande 
tankar har Norman & Bobrow (1975), som menar att en singel task 
uppgift dels kan vara databegränsad och dels kan vara 
resursbegränsad. Databegränsad innebär att det finns ett tak för hur 
mycket resurser en idrottare kan använda till en prestation. Även om 
idrottsutövaren försöker öka resurserna så förbättras inte prestationen. 
Om prestationen däremot korrelerar med resursinsatserna handlar det 
om en resursbegränsad prestation. När två resursbegränsade uppgifter 
utförs samtidigt kommer den ena prestationen enligt Norman och 
Bobrow (1975) förbättras på bekostnad av den andra. Skillnaden i puls, 
som till exempel mellan pistolskyttarna och tennisspelarna i tabell 2, 
kan utifrån de resonemang Kahneman (1973) och Norman och Bobrow 
(1975) för om begränsade kapaciteter påverka förutsättningarna till 
optimal koncentration. Vid hög puls borde det finnas mindre resurser 
att tillgå än vid låg puls. Exempelvis har studier på gevärsskyttar visat 
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att högre arousal gör koncentrationen smalare (Landers, Wang, & 
Courtet, 1985). När arousalnivån ökar blir koncentrationen till en viss 
nivå mer fokuserad eftersom irrelevant information hamnar utanför 
koncentrationens brännpunkt. Om fokuseringen smalnar av ytterligare 
finns det risk att relevant information hamnar utanför (Landers, et al., 
1985). Arousal brukar benämnas som ett fysiologiskt tillstånd som 
reflekterar graden av aktivitet eller energi hos en utövare (Abernethy, 
1993). Arousal ska inte förväxlas med nervositet (Cox, 1985). 
Nervositet kan vara en orsak till hög arousal men hög grad av arousal 
behöver inte alltid vara relaterad till hög nervositet (Cox, 1985). 
Eftersom arousal är fysiologiskt tillstånd är fysiologiska parametrar 
såsom puls ett bra instrument att mäta idrottarens aktivitetsgrad 
(Abernethy, 1993).  
 
 
Resultat: fasfrekvens 
 
Analysen av intervjuerna visade att frekvenserna av koncentration 
varierar i hög grad dels från idrott till idrott och inom idrott och dels 
från person till person och inom personen. Det typiska 
koncentrationstillfället som de flesta intervjuade tänkte på är alla fasta 
situationer så som straffar och frikast i handboll och basket, och servar, 
puttar och skott i tennis, golf och skytte. Men grad av koncentration 
kan också upplevas innan och/eller efter utförandet. Under en tävling 
eller en match kan det alltså uppstå åtskilliga tillfällen som kräver en 
skärpt uppmärksamhet.   
 

Ska man åka på en internationell tävling så börjar koncentrationen 
redan på träningen innan. När man kommer till banan innebär det ett 
trappsteg. Sedan när de säger ladda har man en minut på sig till 
tävlingsfrekvensen drar igång. Under den minuten försöker man nå 
maximum ungefär när det är tre sekunder kvar..., Vid baklängesmål då 
försöker man peppa sig själv och koncentrera sig ännu mer och glömma 
det som har varit..., Efter slaget ska man känna vad det var som blev 
fel..., Under en tävling skjuter man 60-80 skott så det blir en 60-80 
gånger..., 

 
Tabell 2 döljer det faktum att det kan finnas en betydande 

individuell variation när det gäller psykofysiologiska skeenden. Denna 
variation kan ibland innebära att även om mönstren är konsistenta inom 
individer så döljs detta i gruppmedelvärden genom att olika mönster 
"tar ut" varandra. Till variationen inom individer och mellan idrotter 
kan också läggas den variation som existerar mellan olika uppgifter 
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inom en och samma idrott. En idrottsprestation kan dels kräva att en 
utövare kanaliserar sin uppmärksamhet till en informationskälla och 
samtidigt utestänger annan stimulus (Hardy et al., 1996; Moran, 1996; 
Abernethy, 2001). Uppgiften kan också innebära att idrottaren måste 
höja sin beredskap för att kunna vara lyhörd för förändringar och för att 
snabbt kunna reagera på dessa förändringar (Moran, 2004). Dessutom 
kan en idrottsinsats medföra att idrottaren måste välja ut relevant 
information för sin idrottsprestation ur ett överflöd av konkurrerande 
stimuli (Moran, 2004).  
 
Tabell 3 
Pulsförändring (bpm) under koncentration i två olika situationer inom varje 
idrott 
IDROTT C1 CL  IDROTT C1 CL 
       
Skytte (N=7) 
Precision  

78.8 74.6  Skytte (N=7) 
duell 

78.5 78.5 

Golf (N=6) 
utslag 

91.5 91.4  Golf (N=6) 
puttning 

88.6 78.2 

Basket (N=6) 
straff 

100.5 100.3  Basket (N=6) 
motspel 

98.7 
 

94.2 

Handboll (N=6) 
"fri" straff  

100.1 99.0  Handboll (N=6) 
"styrd" straff  

92.1 95.0 

Tennis (N=6) 
ensam 

105.5 100.3  Tennis (N=6) 
motspel 

125.6 123.7 

       
 

Exempel på dessa koncentrationsaspekter illustreras i Tabell 3. Här 
kan det observeras att duellskyttet innebär en ganska kort koncentration 
jämfört med precisionsskyttet. I duell måste avfyring ske praktiskt taget 
omedelbart när skytten lyft sin pistol till stilla-läge och det hinner inte 
inträffa någon pulsförändring. Koncentrationen måste rimligtvis ha en 
annan karaktär och fördelas annorlunda i en snabb uppgift än när det 
finns gott om tid att agera. I duellskytte handlar koncentration om att 
först vara i tillstånd av beredskap. Skytten står och väntar och när 
tavlan vänds gäller det att för skytten att snabbt reagera. Denna 
koncentrationsuppgift brukar benämnas som vaksamhet eller beredskap 
(vigilance), (Giambra, 1993).  

 
Denna enda idrott i tabell 3 där uppgiften inte radikalt ändrar 

karaktär är tennis och det är därför värt att notera tennisspelarnas 
förändring i puls under situationen tennisserve ensam och under 
situation tennisserve på motståndare. Koncentrationsuppgiften för 
servemottagaren är liknande som för duellskytten, det vill säga ha en 
beredskap för att snabbt reagera när situationen förändras. Däremot är 
de båda servande betingelserna (ensam och med motståndare) en 
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annan. Vid båda situationerna har tennisspelaren samma motoriska 
uppgift – att göra en perfekt serve. Spelarens koncentrationsuppgift är 
att selektivt plocka ut relevant information, såsom kasthöjd, 
bollhastighet och kroppsposition. för att träffa bollen i just rätt 
ögonblick och på rätt ställe och med rätt hastighet, samtidigt som 
irrelevant information ignoreras. Eftersom pulsen ökar när en 
motståndare dyker upp bakom nätet tycks den servande tennisspelaren 
processa mer information eller kanske försöker spelaren ignorera mer 
upplysningar. Ett annat alternativ till denna pulsökning kan vara att den 
servande spelaren utan motståndare förlitar sig på en bottom-up process 
(Passer & Smith, 2001). Spelaren startar upp sitt automatiserade 
schema (Schmidt, 1975) för en perfekt serve. När motståndaren dyker 
upp på andra sidan nätet börjar den som ska serva ta hänsyn till sin 
motpart. Nu handlar det om en top-down process (Carlson et al., 2000), 
att ställa in serven, avpassa den så den inte bara blir perfekt utan att den 
också lurar motspelaren. Denna spekulation om att pulsförändringen 
som tennisspelarna uppvisar i tabell 3 kan vara indikation på en 
förändrad koncentration får stöd i intervjuerna. Under intervjuerna 
menade utövarna att generellt inträffar frekvenserna av koncentration 
när de ska göra något. Men hur ofta situationen, att prestera, inträffar 
varierar i hög grad dels från idrott till idrott och inom idrott och dels 
från person till person och inom personen. I sporter där en eller flera 
motspelare påverkar utgången av händelsen är situationen för 
koncentration en okänd frekvens. Det vill säga spelaren måste ständigt 
vara beredd på det oväntade; han eller hon vet aldrig vad motståndaren 
kan hitta på. 

 
Luckor som helt plötsligt bara dyker upp..., Om man tvärt får ett 

läge..., I försvarsspel måste du vara kall och vänta in och koncentrera 
dig på vad den andre ska kunna göra för att förstöra för han...,     

 
Utifrån intervjusvaren kan en förklaring till pulsförändringen i tabell 

3 vara att tennisspelaren som servar mot en medspelare kanske måste 
dels ha en uppmärksamhet på sin egen serveprestation och dels ha en 
beredskap att justera sin serve om motståndarens beteende förändras. 
Pulsförändringen kan med andra orda vara en indikation på ökad 
arousal hos tennisspelaren (Abernethy, 1993). 
 
 
Resultat: extern/intern fokusering 
 
Förutom att indela koncentration i fokuserad uppmärksamhet, 
beredskap och selektion kan uppmärksamheten vid en idrottsprestation 
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dels vara externt fokuserad och dels vara internt fokuserad. Ett sätt att 
kategorisera extern och intern fokusering är att se på uppmärksamheten 
som aktiviteter (Nideffer, 1985, 1986: Nideffer & Sharpe, 1979). Yttre 
koncentration innebär att vara öppen för omvärlden eller att fysiskt 
engagera sig, till exempel se när det är säkert att gå över en gata eller 
slå på en boll. Inre koncentration är att lyssna på inre information eller 
att mentalt analysera och lösa problem, till exempel planera svar på 
svåra frågor eller skriva ett brev. Till skillnaden mot "intake-rejection" 
hypotesen (Lacey & Lacey, 1980) tas det ingen hänsyn till någon 
hjärtfrekvens ändring. Laceys hypotes försöker förklara 
hjärtfrekvensförändringar som uppstår i samband med reaktioner på 
olika typer av stimuli. Enligt denna hypotes kan en minskning av 
hjärtfrekvensen innebära att individens uppmärksamhet är fokuserad på 
yttre stimuli och att den motoriska handlingen äger rum med ett 
minimum av inre tankar. Vi valde att analysera intervjupersonernas 
utsagor efter "intake-rejection" hypotesen eftersom vi ville jämföra 
intervjuresultaten med insamlad pulsfrekvens.  
 

I intervjutillfällena kring extern/intern fokusering handlade alla 
händelser om fasta precisionstillfällen. För golfspelarna var det att 
sänka en golfputt. För bangolfspelarna att ”spika” en bana, dvs. att slå 
bollen i kopp med endast ett slag. För basketspelarna att sätta en 
basketstraff. För pistolskyttarna att skjuta en tia. För tennisspelarna att 
slå ett serveess. För handbollsskytten att göra mål på en straff. För 
handbollsmålvakten att rädda en straff. Svaren från utövarna varierade. 
Flera utövare beskrev sin avgörande koncentrationsfas som exempel på 
en externprocess. I deras beskrivningar var det inte idrottaren själv som 
bestämde när igångsättandet startade utan det gjordes automatiskt. I 
dessa fall hade intervjupersonerna också svårt att beskriva vad som 
egentligen hände i prestationsögonblicket,   

 
Man känner ju när klubban är, alltså i förhållande till bollen ifall 

den kommer att gå i och så där. Ja ifall man är redo att slå helt 
enkelt..., Det går inte att beskriva, man känner det helt enkelt. Man står 
ledigt så att säga ungefär som du står i en kö och så lyfter du armen åt 
sidan, så ska det vara..., Så skjuter jag, vart vet jag inte. Om jag drar 
en skottfint före jag skjuter så ser jag vilket håll målvakten rör sig åt..., 
Det är fötterna som avgör när man lyfter, att man står bra. Det är svårt 
att beskriva när det känns bra för det märker man aldrig. Det är bara 
när man står dåligt som man märker det..., Och sen låta kroppen sköta, 
ta hand om resten. Jag vet inte när skottet går. Det är programmerat 
när skottet går. Jag försöker inte medvetet att fyra av skottet..., 
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Det fanns också exempel på intern fokusering när personen 
tankemässigt bearbetar uppgiften och sedan styr utfallet. Här beskriver 
personer tydligt hela förloppet från start till mål. I dessa redogörelser 
hade utövarna också lättare att sätta ord på sin handling än personer 
med extern fokusering, 

 
Vid andraserven är placeringen av bollen viktig. Beslutar placering 

av boll, till exempel var bollen ska landa..., Jag brukar titta hur han 
står. Man vinklar foten på ett sätt då skjuter han ofta i det hörnet..., Jag 
vet vart jag ska skjuta. Ofta när jag lägger straffar så lägger jag den på 
målvaktens vänstra sida. Jag vet själv att jag skjuter så pass hårt att 
han inte hinner dit även om han vet om det..., Tänker mycket på hur 
hårt jag ska slå och inte knycka så mycket med handleden...,  

 
Om dessa intervjuanalyser ska jämföras med resultaten i tabell 2 och 

3 bör det poängteras att tabell 2 och 3 är en sammanställning av 
utövarnas samtliga handlingar. Det finns ingen uppdelning i bra eller 
dåliga prestationer samt att det är ett medelvärde av samtliga utövare 
inom varje disciplin som redovisas. Likväl så uppvisar denna grova 
sammanställning mönster på pulsförändringar som stämmer väl in på 
vad intervjupersonerna från de olika idrotterna redovisade. 
Golfspelarna i tabell 3 uppvisar en kraftig pulsnedgång vid puttning 
och detta resultat stämmer väl överens med tidigare studier på 
bangolfspelare (Molander & Bäckman, 1989). Om pulsens nedgång 
eller uppgång har något med tänkande att göra enligt Laceys hypotes 
betyder dessa data att golfarna tycks tänka mer i samband med utslag 
än vid puttning. Tabell 3 visar att basket erhöll en mindre pulsnedgång 
vid straffläggning än vid en mot en spel. En förklaring skulle kunna 
vara att en dribblingssituation inte tillåter så mycket funderande som 
vid straffskytte. Utifrån Laceys hypotes innebar styrd straffläggning för 
handbollsspelarna mer av funderande än vid fri straffläggning. Den 
styrda straffen, där skytten i förväg fick tala om för målvakten vilket 
hörn han skulle skjuta visade en pulsökning under 
koncentrationsintervallet. Tennisspelarna, slutligen, förefaller inte 
oväntat att behöva fundera mer när det finns en motspelare på andra 
sidan nätet vid serve än när serven sker mot en tom bana. Även om 
flera av försökspersonerna beskrev ett koncentrationsförlopp som väl 
överensstämde med ovanstående förklaringsförsök så fanns det också 
ett stort antal intervjupersoner vars beskrivningar inte var lika klart 
åtskilda i extern och intern fokusering. I dessa fall var det svårt att 
kategorisera om personerna använde extern fokusering eller intern 
fokusering. En del ansåg exempelvis att de använder en inre 
kontrollerad process för att rikta fokus mot en mera automatiserad 
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reaktion. Andra menar att responsen på yttre stimuli startar tankar av 
problemlösningskaraktär.  

 
Innan man lyfter armen är det ofta att man tänker på vad man ska 

göra, titta på riktmedlen, koncentrera dig på kornet. När handen är 
uppe tänker jag förhoppningsvis inte på något speciellt utan kan 
koncentrera mig på riktmedlen..., Koncentrerar mig på att koppla bort 
allt annat, hålla sig lugn och gör det man har lärt sig..., Tvinga ögat att 
titta på kornet och så håller jag stilla och kramar och så smäller det..., 
Jag har redan före jag kommer hit försökt memorera in hur jag ska 
spela banan. Sen är det bara själva genomförandet jag tänker på..., 
Man känner att han kommer att skjuta på vänster sida kanske. Antingen 
att man då gör en liten rörelse med höften eller något för att distrahera 
han lite grann och så försöker man komma med hela kroppen till ena 
hörnet...,  

 
Ytterligare ett bekymmer med att kategorisera intern och extern 

fokusering är att flera av intervjupersonernas berättelser visar att de har 
svårt att sätta ord på vad som händer vid avgörande moment. 
Intervjupersonerna upplevde att de inte hann uppfatta om de använder 
en medveten kognitiv intention eller en icke-medveten perceptuell 
respons. En förklaring kan vara att deras handling är så automatiserad 
att de inte nödvändigtvis är medvetna om vad de gör (Neuman, 1984). 
Koncentration, som handlar om medvetna tankar tycks oftare vara 
lättare att beskriva. En anledning kan vara att berättelser om inre 
processer innehåller för det mesta tankar på redskapet, motspelaren 
eller målet. Formuleringarna visar att idrottsmännen med tankarnas 
hjälp försöker lösa problem, styra eller kontrollera sina tekniker till 
perfektion. Mallen som tankarna följer är inlärda mönster och regler 
över vad som anses vara den rätta handlingen.  

 
Hålla klubban lite rakt och slå ut slaget sen..., Jag tänker på hur 

banan lutar..., Träffa bollen mitt på klubban och att titta på bollen hela 
tiden..., Antingen på vad man ska pricka eller att man koncentrerar sig 
på märke i plåten..., Jag brukar titta hur han står..., Man kollar ju mest 
på bollen och hur han rör armen..., Jag försöker fokusera in 
riktmedlena rätt på mitt träffområde..., Beslutar placering av boll..., 
Det är tavlan som gäller hela tiden...,  

     
Om tonvikten i den inre fokuseringen är tankar på hur handlingen 

ska utföras på bästa sätt, så kan beskrivningar av den externa 
koncentrationen vara sinnesstämningar som talar om för utövaren hur 
sannolikt det är att prestationen kommer att lyckas. De upplever alltså 
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inte bara en impuls att reagera utan de kan också förnimma en känsla 
av hur det kommer att gå. Många av de intervjuade idrottarna hade 
svårt att sätta ord på hur själva förloppet kan gå till. En del 
intervjupersoner ansåg att de inte kunde framkalla dessa känslor utan 
att det var bara något som kom eller inte dök upp utanför deras 
kontroll. Om den rätta känslan eller impulsen inte infann sig gav 
visserligen inte idrottaren upp, men prestationen upplevdes mer 
slumpmässig.  

      
Att det ska kännas bra. Att det ska kännas, hela jag ska kännas 

bra..., Bra grepp det känner jag i näven. Jag känner hur kolven sitter i 
näven. När kolven är gjord för näven så är det egentligen inte jag som 
håller fast kolven. Utan kolven som håller fast näven..., Koncentrera 
sig på hur man står. Känna efter att allting sitter där det ska. Är det 
någonting som inte stämmer så säger det till..., Man känner efter, vad 
vet jag inte, det är bara något som finns där..., Hur man koncentrerar 
sig är väldigt mycket en känsla. Du ska få den där rätta känslan. Att det 
ska kännas lugnt och avslappnat i alla delar..., Det är svårt att beskriva 
när det känns bra för det märker man aldrig. Det är bara när det känns 
dåligt som man märker det..., Det känns liksom i hela kroppen att han 
kommer att skjuta där...,  

     
En del av intervjupersonerna försökte med olika mentala 

förfaringssätt fokusera sin koncentration och framkalla positiva 
sinnesstämningar. Ibland kan det vara svårt att skilja på om de mentala 
teknikerna hjälper idrottsmannen att koncentrera uppmärksamheten 
internt eller externt. Men alla de intervjuade idrottarna som använde sig 
av mentala metoder beskrev att syftet var till för att uppnå ett 
sinnestillstånd av inre säkerhet. För att summera dessa mentala tekniker 
så tycks det som intervjupersonerna med hjälp av en medveten 
procedur försöker starta en icke-medveten process. 

 
Jag försöker få kontakt med målvakten lite grann. Kunna psyka han 

nästan lite grann. Titta i ögonen och inte vika undan och så tänker 
man, nu ska jag sätta han. Det känns att man har ett övertag i alla 
fall..., Jag ser alltid bollen i nät innan jag skjuter, gärna så att det 
smäller..., Jag föreställer mig bollen inne i nät innan den har hunnit 
dit..., Jag börjar ofta med skottfint och se hur han reagerar, där känner 
jag om jag får övertag eller inte..., Jag försöker hitta ett tidigare 
tillfälle då jag sköt bra och så försöker jag koncentrera mig på att göra 
samma saker..., Den information jag försöker plocka fram ur forna 
tillstånd är tyngd och säkerhet. Hur det kändes och vad det var som var 
så bra..., Jag försöker se min bild på det och så lyfter jag..., Jag brukar 
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försöka att köra serien några gånger mentalt först just för att känna 
rytmen..., Visualisera siktbilden hur det ska se ut och när då den 
verkliga bilden stämmer med den bild du har bestämt innan så smäller 
det av sig själv..., Hålet i tavlan ser jag innan jag lyfter...,  

  
En intressant frågeställning under denna rubrik är om det har någon 

betydelse om idrottsutövare använder intern eller extern fokusering, det 
vill säga, om den pulsdeceleration och pulsacceleration som inträffar 
under koncentrationsfasen är associerad med prestationsnivå. Studier 
av Hatfield, Landers och Ray (1987) har visat att hjärtaktivitet tycks 
påverka kortikal aktivitet hos skickliga skyttar när de presterar. Det 
tycks finnas en generell skillnad mellan den vänstra och den högra 
cerebrala hemisfären. Sekunden innan skytten drog av avtryckaren var 
det mer aktivitet i vänstra hemisfären än i den högra. Ökad alfaaktivitet 
är associerad med minskad mental aktivitet (Boutcher, 2004). Resltaten 
i Hatfield et al., (1987) tyder på att skickliga idrottsprestationer är 
förbundna med ett komplext integrerat adaptionssystem, som hjälper 
till att reglera utövarens arousalnivå, vilket i sin tur skärper 
koncentrationsförmågan. Forskningsrön gjorda på fallskärmshoppare 
visar att sämre hoppare har en högre puls i flyget innan de hoppar, i 
medeltal över 120 bpm, medan erfarna hoppare har en medelpuls på 
cirka 90 bpm (Hatfield & Hillman, 2001). Nybörjare i bågskytte 
uppvisade efter en femton veckors träningsperiod att pulsen sjönk just 
sekunderna innan de släppte pilen (Boutcher, 2004). Studier på 
reaktionstider har visat att ju större pulsdeceleration innan personen 
reagerar desto mer alfaaktivitet och desto snabbare reaktionstid (Lacey 
& Lacey, 1974). Det finns också studier som har hittat en signifikant 
pulsdeceleration just innan prestationsögonblicket bland skickliga 
utövare i olika idrotter (Boutcher, 2004). Salazar, Landers, Petruzzello, 
Han, Crews, och Kubitz (1990) fann dock inte några sådana tendenser i 
en studie gjord på elitbågskyttar. Salazar et al. (1990) menar därför att 
pulsdeceleration kan användas som koncentrationsmått när 
förberedelsetiden innan utförandet inte kräver hög fysisk ansträngning. 
I experimentet med elitbågskyttar spände bågskyttarna en båge 
motsvarande en kraft på 14-22 kg. 

 
För att svara på om pulsdeceleration och pulsacceleration som 

inträffar under koncentrationsfasen är associerad med prestationsnivå i 
denna studie analyserades pulsfrekvensen för två av idrotterna, 
pistolskytte och handboll, mer ingående. Tabell 4 visar skyttarnas 
pulsförändring från C1 till CL under de 5 bästa skotten och de 5 sämsta 
skotten under precisionsskyttet. Tabell 5 visar handbollsspelarnas 

57



58 

pulsförändring vid träff (mål) och miss (målvakts-räddning) vid fri 
straffläggning.  
 
Tabell 4 
Pulsförändring (bpm) vid bästa och sämsta skott i precisionsskytte hos 
pistolskyttar 
 5 bästa  5 sämsta 
Försöksperson C1 CL  C1 CL 
      
1 71.1 65.4  74.6 68.0 
2 67.9 67.7  62.8 64.0 
3 71.2 63.8  70.6 65.2 
4 95.0 77.7  92.7 81.3 
5 86.0 87.4  86.3 96.1 
6 80.5 63.4  78.7 63.4 
7 92.7 93.9  91.9 86.6 
      
 
Observera i tabell 4 att för de tre mest meriterade skyttarna, 
landslagsskyttarna, (1, 4 och 6) är pulsförändringens riktning och 
storlek ungefär densamma vid de bästa och sämsta skotten. Men för 
dessa skickliga skyttar är skillnaden i poäng mellan bästa och sämsta 
skott inte särskilt stor. Skillnaden mellan en tio eller en nia i 
skjutresultat kan handla om en millimeters förskjutning per skott. Vid 
en noggrannare analys av koncentrationsfasen där pulsförändringen 
studeras för varje sekund syns det i figur 2 att skytt 1 ändå uppvisar 
olika pulsmönster vid sämsta och bästa skott. Även om det är små 
förändringar avslöjar de tre sista sekunderna (Pre3-1) under de bästa 
skotten en pulsnedgång. Pre-beteckningen i figur 2 är sekunderna innan 
skottögonblicket och post-beteckningen är sekunderna efter. Om detta 
pulsmönster har ett samband med koncentrationsriktningen (Lacey & 
Lacey, 1980) betyder dessa data att skyttens ”top-down” (Carlson et al., 
2000) är redan inställd och klar. Skyttens koncentration är nu kalibrerad 
på en specifik bild. Under de tre sista sekunderna styrs pistolskytten av 
en ”bottom up” process av det som faller på ögats näthinna. När så 
perceptionen av korn, sikte och tavla möter den fastställda 
avbildningen, det vill säga den sista fasen, Pre1 till skott, sker en liten 
pulsökning när tankeverksamheten exekverar skottet. Genast efter 
skottet sker en pulsnedgång igen då en automatisk övervakning att hålla 
handen stilla inträffar. De sämsta serierna för skytt 1 visar en 
pulsökning från Pre3 till Pre2, men därefter sker en pulsnedgång till 
skott. Utifrån hypotes tycks skytten störa sin ”bottom up” process 
mellan Pre3 till Pre2 med att rikta fokus från korn, sikte och tavla till 
egna inre tankar. Pulsökningen, som sker i skottögonblicket under bästa 
serien, tycks under de sämsta serierna fördröjas till efter 
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skottögonblicket. Pulsökningen mellan Pre3 till Pre2 är en indikation 
på en top-down process kanske en osäkerhet på den fastställda 
kalibreringen. En liten fokusförflyttning i koncentration men fullt 
tillräckligt för att till och med störa en mycket rutinerad landslagsskytt.  
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Figur 2. Exempel på pulsförändring för skytt 1 vid de fem bästa (B.HR) 
respektive fem sämsta (S.HR) skotten.  
 

Det ska dock noteras att det är svårt att dra knivskarpa slutsatser 
utifrån data i figur 2. En anledning till att det inte blir några tydliga 
skillnader mellan bästa och sämsta skott i tabell 4 är att fem skott är ett 
för grovt mått. Det är också som jag tidigare nämnt mycket små 
skillnader mellan bästa och sämsta skott. Pulsförändringarna i figur 2 
kan bero på helt andra faktorer, men trenderna överensstämmer väl med 
hur skytten själv beskriver sin koncentration i skottögonblicket. Det 
låter enkelt när en expert beskriver processen: 

 
Man står ledigt så att säga ungefär som du står i en kö och så lyfter 

du armen åt sidan…, Hålla korn och sikte och få det under det gråa 
som du egentligen inte bryr dig om…, Så skjuter jag, vart vet jag 
inte…, Det är inte jag som bestämmer när skottet ska gå…, Det är 
programmerat när skottet går…,  

 
Samma varnande pekfinger som jag reste vid tolkning av mönstren i 

figur 2 bör även resas vid tolkning av trenderna i figur 3.  
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Figur 3. Exempel på pulsförändring för skytt 5 vid de fem bästa (B.HR) 
respektive fem sämsta (S.HR) skotten.  
 

För skyttarna 2 och 5 kan det i tabell 4 observeras en obetydlig 
förändring vid bästa skott, medan sämsta skott innebar en klar ökning 
av pulsen. En exaktare analys av pulsförändringen för skytt 5 visar i 
figur 3 ett helt annat mönster än för skytt 1 i figur 2. Det finns två 
viktiga skillnader. Nu är differenserna större i skjutprestation mellan de 
bästa och de sämsta skotten och nu låter det inte lika enkelt i 
beskrivningen av skjutförloppet. 

 
Innan man lyfter armen är det ofta man tänker på vad man ska göra, 

titta på riktmedlen och koncentrera dig på kornet…, När handen är 
uppe koncentrerar man sig på att koppla bort allt annat…, Tvinga ögat 
att titta på kornet och så håller jag stilla och kramar och så smäller 
det…,    

 
Skytt 5 uppvisar dels en arbetspuls på 20 bpm högre jämfört med 

skytten i figur 2 och dels finns det inte någon pulsnedgång de tre sista 
sekunderna innan skott. Eftersom detta är en sämre skytt än skytt 1 
skulle dessa skillnader, tolkat utifrån "intake-rejection" hypotesen vara 
ett resultat att skytt 5 inte har sin skjutning lika automatiserad som skytt 
1. Skytt 5 måste kanske med en ”top-down” process styra sin skjutning 
i högre grad än skytt 1, därav den högre arbetspulsen. För övriga 
skyttar demonstrerar tabell 4 att skytt 3 uppvisar en mindre nedgång vid 
sämsta skott jämfört med bästa skott. Skytt 7 visar en liten uppgång vid 
bästa skott och en nedgång vid sämsta skott. Intervjuutsagor och 
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pulsmönster i figur 2 och figur 3 och till viss mån även data i tabell 4 
kan tolkas som att skyttarna agerar koncentrationsmässigt annorlunda 
när de presterar bäst jämfört med när de presterar sämst. Dessa resultat 
överensstämmer i så fall med studier på utövare som skulle springa upp 
för en trappa eller spurta med cykel (Stern, 1976), flera studier på 
golfputtning (Boutcher & Zinsser, 1990; Molander & Bäckman, 1989) 
och den tidigare referande studien på gevärskyttar (Hartfield et al., 
1987). Det är dock svårt att utifrån denna studie dra slutsatsen om något 
generellt koncentrationsmönster i relation till en prestation. De 
marginellt deskriptivt redovisade effekterna består av endast fem 
observationer på bästa och sämsta prestation. Det är också troligt (se 
Molander & Bäckman, 1989, 1996) att det kan finnas individuella 
skillnader, det vill säga idrottsutövare som presterar bäst när en 
pulsacceleration inträffar under koncentrationsfasen.  

 
Detta antagande om individuell variation kan få visst stöd i 

sammanställningen som handbollsspelarna i tabell 5 uppvisar. Det bör 
också noteras att det är skillnad på att skjuta en tiopoängare i pistol och 
att göra ett straffmål i handboll. Förhoppningsvis blir det en tia om 
pistolskytten gör allt rätt, men även om handbollsskytten koncentrerar 
sig efter konstens alla regler kan handbollsmålvakten rädda. Denna 
skillnad märks tydligt i intervjusvaren med handbollsspelarna. Några 
spelare menade att en lyckad straff handlade om att försöka överlista 
målvakten. För dessa spelare blev beskrivningarna av koncentration en 
fråga om att försöka läsa av målvakten, komma ihåg vad målvakten 
hade för svagheter eller se hur han reagerade på finter. Om dessa 
skyttars pulsmönster har ett samband till koncentrationsriktningen 
enligt Lacey skulle det innebära att en pulsacceleration borde inträffa 
under koncentrationsfasen. Det fanns också handbollsskyttar som 
beskrev sin straffprocess som en fokuserad uppmärksamhet. Dessa 
skyttar struntade i att det fanns en målvakt och de hade långt innan 
bestämt sig var de skulle skjuta bollen. Deras beskrivning av sin 
koncentration påminde om de rutinerade pistolskyttarnas enkla 
beskrivningar: 
 

Jag brukar aldrig tänka på vad målvakten gör..., Det enda jag tänker 
på är att dra dit den…, 

 
Sammanställningen i tabell 5 visar just handbollsspelarnas 

inkonsistenta resultat. För de fyra första spelarna sker en uppgång i puls 
när de lägger framgångsrika straffar, medan missade straffar innebär en 
nedgång i puls. För de två sista spelarna innebär en nedgång i puls 
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lyckade straffar, medan misslyckade straffar sker i samband med en 
uppgång i puls. 
 
Tabell 5 
Pulsförändring (medelvärden) vid mål och miss i straffläggning hos 
handbollsspelare 
 Straff: mål  Straff: miss 
Spelare C1 CL  C1 CL 
      
1 113.6 118.1  88.0 83.6 
2 113.9 114.9  118.3 115.4 
3 87.5 89.1  86.7 86.3 
4 84.8 90.1  93.1 81.2 
5 102.4 96.4  96.0 125.4 
6 99.1 86.1  84.9 94.4 
      
 

Även om det finns skillnad mellan förändringar i pulsmönster och 
prestation gå det inte att påvisa något entydigt samband mellan Laceys 
hypotes och prestation. Visst finns det indikationer som för pistolskytt 
1 i figur 2 och mellan pistolskytt 1 (figur 2) och pistolskytt 5 (figur 3). 
Men vid en finare analys av straffskyttarnas pulsförändring finns det 
handbollsspelare, som i slutfasen av koncentrationen dels demonstrerar 
pulsdeceleration vid lyckat skott och dels uppvisar pulsacceleration vid 
målträff. 

 
Handbollsskytten i figur 4 visar till exempel en pulsdeceleration vid 

målskott när uppgiften var styrd och en minimal pulsacceleration vid 
mål när uppgiften var fri. Pre-beteckningen i figur 4 är ett medelvärde 
av skyttenspuls tre sekunder innan han får klartecken att gå (Gå) till 
straffpunkten. Signal i samma figur betyder att skytten får klartecken 
att påbörja sin straffprocedur. Post är ett medelvärde av skyttenspuls tre 
sekunder efter han skjutit sin straff (Skott). Figur 4 visar att när skytten 
misslyckas att överlista målvakten sker det en pulsdeceleration vid båda 
momenten (Fri miss och VH miss). Till skillnad mot pistolskyttarna har 
handbollsskyttarna, som tidigare har nämnts, ytterligare en komponent 
att ta hänsyn till, nämligen målvakten. 
 

62



63 

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

Pre Gå Signal Skott Post

P
ul

sf
ör

än
dr

in
g 

bp
m

Fri träff Fri miss VH träff VH miss
 

Figur 4. Exempel på pulsförändring för en handbollsskytt när han gör mål (Fri 
träff och VH träff) och när han missar (Fri miss och VH miss). 
 

Det kan tänkas att skytten gör en bra prestation men målvakten gör 
en ännu bättre och räddar skottet. Slutsatsen utifrån dessa data är att 
generellt sett ger inte deceleration ett bättre resultat än acceleration, 
eftersom pulsförändring lika gärna kan bero på uppgiftens karaktär och 
individens sätt att angripa uppgiften. En slutsats som har stöd hos 
Lazarus & Opton (1966), som fann att människor kan uppvisa flera 
psykologiska reaktionsmönster till konstanthållna stressrelaterade 
situationer. Dessutom kan fysiologiska mätningar, som pulsmätning, 
påverkas av klimat, generellt välmående och fysik, och olika 
individuella biologiska rytmer (Hackfort & Schwenkmezger, 1985).    
 
 
Resultat: Bred eller smal fokusering 
 
I denna studie har uppgiften varit en eller flera relativt fasta situationer 
av utpräglat precisionsmotorisk karaktär och där det funnits en 
väldefinierad koncentrationsfas. Den vanligaste skildringen hos 
intervjupersonerna var därför att information inhämtades från specifika 
objekt. En utsaga som stämmer väl in på tanken att 
precisionshandlingar borde dra fördel av en smal 
koncentrationsfokusering (Nideffer, 1985, 1986: Nideffer & Sharpe, 
1979). Denna smala fokusering kunde enligt idrottarna som 
intervjuades dels vara riktad utåt och dels inåt. Intervjupersonerna 
menade att urvalet av aktivitetens föremål, ting eller effekter avgjorde 
om uppmärksamheten riktades inåt eller utåt. 

 
 Att hålla korn och sikte och få det under det där gråa som du 

egentligen inte bryr dig om..., Innan man lyfter armen är det ofta man 
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tänker på vad man ska göra, titta på riktmedlen och koncentrera dig på 
kornet..., Försöker se om han gör någon rörelse och lägger den då på 
den andra sidan..., Det är ganska små detaljer utan det är armen i stort 
sätt. Hur han håller bollen om han har tänkt flippa så håller han lite 
längre fram och sådana grejer..., Lite grann tänker jag på att försöka 
komma ner med arm och fot men sedan försöker man ändå koppla bort 
det där. Det ska ju ske med automatik ändå..., Jag måste koncentrera 
mig på, så att jag vet att jag har klubban rätt på plåten...,   

     
Det optimala tillståndet av koncentration upplevdes av utövarna som 

att försöka undvika för mycket detaljer. En gemensam ståndpunkt var 
att om koncentrationen brister ökar informationsintaget. Fler 
upplysningar skapade i de flesta fall en större beslutsångest. Det 
perfekta utförandet upplevde idrottarna när de inte var medvetna om 
sina handlingar utan allt hände automatiskt. Ett påstående som stämmer 
väl in på den allmänna uppfattningen om att en idrottare presterar som 
bäst när han eller hon bara låter det hända (Martens, 1987). 

 
Då tittar jag mycket på den, tänker mycket på den och då hittar inte 

av bollen. Och då blir det ofta ett snett slag..., Försöka koncentrera sig 
att inte tänka på annat utan dit man ska..., Jag brukar aldrig tänka på 
vad målvakterna gör. Det enda jag tänker på är att dra dit den..., Om 
han har gjort några mål på mig då börjar jag att gruva mig. Då 
avviker man från sitt eget mönster lite grann. Och då blir det oftast fel 
också..., Övertag då har jag bestämt mig innan var jag ska sätta bollen. 
Inte övertag, då kan det bli kaos i hjärnan. Då vet man inte riktigt var 
bollen går...,   

 
Det var flera av intervjupersonerna som menade att för mycket 

tankar kunde upplevas som störande. Helst skulle de inte vara 
medvetna om sina handlingar utan allt skulle ske automatiskt. En 
intressant kommentar till dessa utsagor är handbollsbollsmålvaktens 
pulsmönster i figur 5. Under moment ”fri” får skytten placera bollen 
var han vill för att göra mål, liknande en riktig straffsituation i 
handboll. Det finns ingen extra information utan målvakten får lita på 
de signaler hans visuella system kan plocka upp. Detta är en bekant 
situation och målvakten kan agera som han brukar göra.  
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Figur 5. Handbollsmålvaktens pulsmönster vid betingelserna ”fri” och ”styrd” 
straff. 
 

Pulsförändringen under detta moment tycks först innehålla en top-
down process ända fram till skytten får signal att inleda skottet. En tes 
kan vara att målvakten i detta ögonblick funderar över hur han kan 
distrahera skytten eller om han ser några avslöjande signaler som kan 
avslöja var skytten kan tänkas placera bollen. Målvakten kanske också 
försöker plocka fram tidigare erfarenhet med just denna straffskytt om 
var han brukar skjuta. När skytten sedan får signal att skjuta övergår 
målvaktens koncentration till en yttre fokusering på skytten rörelser 
vilket visar sig i en pulsdeceleration. Vid momentet ”VH” däremot talar 
skytten om för målvakten på vilken sida han kommer att skjuta, höger 
eller vänster. Målvakten får denna information i samma skede som 
skytten får signal att han får börja skjuta. Detta är en helt ny situation 
för målvakten. I en vanlig straffsituation måste målvakten själv hitta 
denna information. Innan skytten får sin signal har målvakten en 
pulsminskning vilket skulle kunna tolkas som en yttre fokusering. En 
anledning till att målvakten inte har samma koncentrationsmönster som 
i förra betingelsen är han i detta skede inte tjänar något på att försöka 
”läsa” skytten. Han vet att han om någon sekund kommer att få verbal 
information om vilken sida skottet kommer att hamna. När skytten 
sedan säger höger eller vänster sker en pulsacceleration hos målvakten.  

En tänkbar tolkning till denna interna fokusering kan vara att 
skyttens information stannar kvar i målvaktens arbetsminne och styr 
målvaktens räddningsförsök. Andra studier där personer har 
uppmärksammats på att det finns en signal som förvarnar till den 
kommande responsen har också påvisat en högre grad av inre aktivitet 
(Kahneman, 1973). En förvarning, som när handbollsskytten säger 
vänster eller höger, kanske paradoxalt kan öka kravet på 
uppmärksamhet. Vilket också får stöd i Laceys hypotes, det vill säga, 
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att en ökad inre aktivitet skulle leda till en pulsacceleration. Målvakten 
måste, förutom att försöka gissa var bollen kommer att hamna, också 
stålsätta sig att verkligen gå i uppmanad riktning. Posner (1980) har i 
studier visat att söktiden minskar om vi har hjälp av ledtrådar, men att 
vi tycks ha svårt att negligera felaktiga tecken i periferin. Även om 
målvakten vet att bollen kommer till höger kan skyttens finter ändå ge 
upphov till ökad ansträngning. Utifrån målvaktens mönster på 
pulsförändringar i figur 5 kan det vara på sin plats att fundera på om 
råd från tränaren kring straffskyttars tänkbara bollplaceringar är till 
hjälp eller om de istället kan störa målvakters koncentration.  
 
 
Resultat: störningar 
 
För att lugna alla tränare så tycks det finns fler aspekter än goda råd 
som påverkar idrottarens möjligheter att upprätthålla en optimal 
koncentration. Under intervjuerna framkom det att idrottsutövarnas 
upplevelse av de problem som kan störa uppmärksamheten är intimt 
förbundna med vilken typ av koncentration de använder. Riktar 
idrottaren sin uppmärksamhet utåt är det lättare att externa fenomen 
stör. Fokuserar personen sin skärpa inåt distraherar egna tankar i större 
grad.  

 
Helt plötsligt kan det komma någon tanke att, fan, den här banan 

missade jag förra varvet. Då är det bara att bryta och börja om från 
början igen..., Så ska det liksom vara rent på plattan alltså. Jag vill inte 
se någonting så här runtomkring. Jag är rädd att tappa skärpan när 
jag ska ställa mig och sikta..., Börjar försvaren vara en liten halv 
sekund sen att gå ut och möta, då blir ju jag också osäker, ska jag lita 
på han och hur blir det här nu..., Om jag har gjort någonting tidigare 
eller om domaren har blåst fel och jag står och tänker på det..., När 
andra skyttar skjuter samtidigt. Det smäller precis när man går in i 
riktområdet..., När servmottagaren inte är beredd när man ska serva..., 
Det enda jag påverkas av på plan är när folk gör dumma grejer. Man 
blir rejält förbannad, då påverkar det, då tänker man inte riktigt 
klart..., 

 
Flera av de intervjuade personerna ansåg att effekten av störningarna 

avtog ju djupare koncentration de hade. Ett påstående som får stöd hos 
Lavie (1995), som menar att om koncentrationskraven är för lätta finns 
det en risk att det fanns kapacitet över och irrelevant information kan 
processas parallellt. När uppgiften kräver full uppmärksamhet finns det 
inte utrymme att processa möjliga distraktorer (Lavie, 1995). Idrottarna 
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beskriver detta som att en förtätad skärpa infann sig när personerna var 
i bra form, när uppladdningen innan var lyckad eller att situationen 
krävde en kortvarig och mycket skarp fokusering. Till exempel hade 
några av pistolskyttarna en åsikt om att det var lättare att bli störd i ett 
precisionsskytte med fem skott på fem minuter än ett snabbskytte med 
fem skott på fyra sekunder.  

 
Jag tror du är mera låst på det där. Det spelar ingen roll om det 

smäller i dörren, jag vet ändå att, nu kommer tavlan, nu kommer 
tavlan..., Uppladdningssituationer före matchen, till exempel mindre 
känslig vid hemmamatch..., Är man tillräckligt bra koncentrerad då 
krävs det mer att man ska ta det som en störning, är man dåligt 
koncentrerad kan man bli störd av vad som helst..., Jag försöker koppla 
från allt, de andra sköter sitt och jag sköter mitt..., När man är i dålig 
form då blir det tråkigt att spela för då ligger man oftast ganska dåligt 
till och så. Då börjar man tänka, kanske att efter varvet får jag gå 
härifrån...,  

     
Några av intervjupersonerna försökte aktivt öva sig att hantera olika 

slag av störningar. De ansåg att det gick att vänja sig vid vissa 
irritationsmoment. Flera av utövarna menade att nya situationer kan 
vara ett störande inslag. Obehag som försvann när idrottaren blev van 
vid de annorlunda omständigheterna. Idrottarna beskrev det som om de 
anpassade sig till svårigheterna.   

 
Då hade tidningarna skrivit upp oss. TV, media och mycket sånt 

man var ovan vid det..., I början hade jag skärm med skygglappar på 
sidan. Men jag slutade med skygglappar för att vänja mig vid 
störningar..., Mellan serierna kan man gå ut och titta på resultat, hur 
de andra skjuter. Man måste bli van att andra kan skjuta bra de 
också...,         

 
Återigen uppvisar intervjupersoner en stor variation i hur de 

attribuerar orsaken till störningar och hur de kan lära sig att hantera 
dessa irritationsmoment. En anledning till denna variation i 
attributionsmönster är enligt Spielberger (1966, 1972, 1975) att en 
idrottares förmåga att hantera störningar är en interaktion mellan 
personlighetsdrag och tillstånd. Personlighetsdrag, trait anxiety, 
definieras som en förvärvad disposition som oberoende av tid är 
orsaken till hur en person upplever inte speciellt farliga omständigheter 
som hotfulla (Spielberger, 1966, 1972, 1975). Tillståndsreaktioner, 
state anxiety, kan beskrivas som en persons medvetet subjektiva 
upplevda känslor av otillräcklighet och anspänning åtföljd av en ökad 
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arousal. En utveckling av Spielbergers teori har delat upp 
situationsångesten, state-anxiety, i ännu fler komponenter (se 
Woodman & Hardy, 2001 för en översikt). Speciellt påtaglig är 
urskiljandet mellan somatisk oro emotionality och kognitiv oro worry 
(Liebert & Morris, 1967). Somatisk oro omfattar den autonoma 
nervositeten eller nervspänningen, det vi lite humoristiskt kallar fjärilar 
i magen. Kognitiv oro är exempelvis tankar på konsekvenser vid 
misslyckanden, jämförelser av den egna prestationen jämfört med andra 
personers handlingar och betydelsen av brist på självförtroende, det 
som i vardagligt tal brukar kallas negativa tankar (Rohweder & 
Jansson, 1998). Effekten av kognitiv oro har två sidor, dels kan den 
förbruka en del av idrottarens koncentrationskapacitet och dels kan den 
göra idrottaren uppmärksam på betydelsen av aktiviteten (Eysenck, 
1992). Enligt, processing efficiency theory, (Eysenck, 1992; Eysenck & 
Calvo, 1992) kan ökad oro leda till en minskad processeffektivitet, men 
prestationseffektiviteten kan bibehållas eller till och med förbättras på 
grund av att idrottaren skärper till sig.  

 
Andra faktorer som kan förhindra negativa effekter av kognitiv oro 

är självförtroende (Carver & Scheiner, 1988). Hardy (1996) menar att 
idrottare med högt självförtroende är mer kapabla att hantera högre 
nivåer psykologisk arousal än personer med lågt självförtroende. 
Sammanfattningsvis tycks denna lilla teorigenomgång bekräfta den 
variation som intervjupersonerna uppvisar i hur de hänför orsaker till 
störningar och hur de försöker hantera dessa irritationsmoment. 
Exempelvis upplever tennisspelarna ljud från publiken som störande, 
medan basketspelarna tycker det blir roligare att spela om publiken 
lever om. Även inom samma idrott kan upplevelsen variera. En 
pistolskytt tycker att det är störande om konkurrenterna skjuter bra och 
vill inte veta vad medtävlarna har för resultat. En annan pistolskytt 
menar att han blir ännu mer peppad när motståndarna presterar bra och 
därmed skjuter bättre själv.  
 
 
Resultat: responsvariation 
 
Ett sätt att förhindra att störningar blir ett problem var enligt 
intervjupersonerna att försöka ha fasta rutiner i samband med tävlingar 
och matcher. Idrottsutövarna var under intervjuerna av den åsikten att 
ju mindre variation desto bättre. I precisionsmoment strävade de att 
uppnå samma typ av koncentration genom att ha likartade rutiner. Det 
var en allmän åsikt att det var lättare att göra fel om de ändrade 
koncentrationsmönster. 
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Man försöker göra samma sak. Man tar fram glasögonen, de vill jag 

gärna ha på mig först. Så ögonen hinner vänja sig med de glaset..., Då 
försöker man ju hålla ungefär som en cykel. Att man gör en 
djupandning och när figurerna har varit borta ett tag att man ökar 
koncentrationen. Tar kortare andetag och är beredd på att den ska 
komma..., Jag har alltid gjort samma sak. Före match sparkar jag 
alltid i alla ribbor och lever om som en tok. Det gör jag i alla 
matcher..., Jag försöker hålla mig till samma strategi. Jag försöker 
upprepa det jag gör på träning på samma sätt på tävling..., Vissa saker 
måste man göra lika annars är det lätt att det blir fel..., 

 
De flesta forskare brukar också hävda att en liten variation i 

beteendemönster är bättre än en stor (Butcher, 1990; Clarkson, 1999; 
Wrisberg & Pein, 1992). Skälet är att liten avvikelse återspeglar en 
bättre disciplin i de rutiner och koncentrationsstrategier som används i 
samband med utförandet av uppgiften. Även teorier som beskriver 
skillnader mellan experter och amatörer hävdar att experten har ett mer 
stabilt beteende än mindre rutinerade utövare. Anledningen skulle vara 
att den rutinerade idrottarens prestation är självstyrande (Fitts & 
Posner, 1967) och mer automatiskt (Schneider & Shiffrin, 1977). En 
idrottsprestation, exempelvis en golfsving, som är sammansatt av flera 
olika moment och delelement som dessutom påverkar varandras utfall, 
kräver från början mycket koncentration för att lyckas. Pashler och 
Johnston (1998) anser att anledningen till att det är svårt att göra flera 
saker samtidigt är att det existerar en central flaskhals vid dual-task 
situationer När en idrottsprestation är sammansatt av flera enheter 
måste utövaren fördela sin uppmärksamhet på olika delkomponenter. 
Om idrottarens totala koncentrationskapacitet är konstant som 
exempelvis ett minne i en dator (Moray, 1967) finns det risk att vissa 
beståndsdelar får lite observans och hela prestationen blir knackig. 
Spelke, Hirst och Neisser (1976) konstaterar dock att människors 
förmåga att utveckla en skicklighet i specifika situationer är så stor att 
det aldrig kommer att bli möjligt att hitta några generella gränser i 
människors kognitiva kapacitet. I ett experiment lyckades de träna 
personer att samtidigt skriva ner uppläst text (språklig input och 
manuell output) som de läste högt (visuell input och vokal output) utan 
att de olika göromålen besvärade varandra. Liknande studier har visat 
att exempelvis skickliga pianister kan spela musikaliska stycken 
samtidigt som de kan engagera sig en verbal uppgift utan att de båda 
uppgifterna stör varandra (Allport, Antonis & Reynolds, 1972).  
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En förklaring till att idrottare ändå lyckas utföra sammansatta 
manövrar är att vissa processande aktiviteter blir automatiska (Eysenck 
& Keane, 2000). Den mentala processen, vid till exempel en dribbling i 
basket, kan operera i olika dimensioner. I den medvetna och 
kontrollerande modulen är det mentala förloppet under prestationen 
konstant styrd av medvetna intentioner (Styles, 1997). Posner och 
Snyder (1975) menar att denna medvetna process kräver en stor mängd 
energi och därmed är begränsad i kapacitet. Den automatiska processen 
är parallell, har inte någon begränsning i kapacitet, kräver inte någon 
uppmärksamhet och är svår att förändra när den väl är inlärd (Shiffrin 
& Schneider, 1977; Schneider & Shiffrin, 1977). Kriterierna för en 
automatisk process är att de är snabba, de kräver noll i 
uppmärksamhetskapacitet och är inte tillgängliga för medvetandet 
(Norman & Shallice, 1986). I början av en inlärningsfas använder en 
idrottare många kontrollstationer för att göra rätt, vilket är 
koncentrations- och kapacitetskrävande. Senare när idrottaren blir mer 
van och skicklig blir kontrollen av prestationen mer av en övervakande 
natur (Eysenck, 1984). Enligt Neuman (1984) finns det tre kriterier för 
att en handling blir till automatik. Den första innebär att automatiska 
processer opererar utan kapacitet och de varken lider av eller förorsakar 
störningar med andra processer. Den andra går ut på att automatiska 
processer är under kontroll av simulationer snarare än intensioner 
såsom strategier och planer. Det tredje kriteriet är att automatiska 
processer inte nödvändigtvis måste vara medvetna. Automatik är enligt 
Neuman (1984) inte en process utan en respons som uppstår när 
förhållandena är de rätta. En teoretisk förklaring till hur dessa 
kontrollerade processer med träning kan bli automatiserade föreslås av 
Anderson (1983; 2002). Enligt Andersons teori är vår kognition 
baserad på produktionssystem ACT* (1983) och ACT-R (2002). Ett 
produktionssystem kan beskrivas som: 
 

- OM något inträffar och 
- DÅ regler överensstämmer så att 
- OM villkor blir aktiverade i arbetsminnet och  
- det finns en regel eller ett schema i långtidsminnet som 

överensstämmer med OM villkoren 
- DÅ startar procedurschemat. 

 
I nybörjarfasen handlar inlärning, enligt Anderson, om att samla in 

relevanta fakta. Genom att pröva sig fram försöker sedan den 
orutinerade idrottaren hitta de bästa lösningarna för att prestera bäst. 
Prestationen blir långsam, felaktig och varierad eftersom idrottaren 
tvingas aktivera och återskapa all relevant information i arbetsminnet. 
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När arbetsminnet blir överlastat kan relevant information förloras och 
felaktiga processer uppstå. Med mer träning formas nya 
produktionsregler från idrottarens deklarativa minne. Anderson menar 
att när en idrottare skapar produktionsregler frigörs det utrymme i 
arbetsminnet. Kunskap som tidigare enbart var definierad i termer av 
deklarativa strukturer är nu inbäddade i procedurer eller regler och kan 
endast återkallas som ett procedurminne. När en aktivitet blir till 
procedurregler är den ofta inte öppen för medveten inspektion och 
idrottaren har svårt att förklara orsaken till sina beslut. 

 
Det är rimligt att anta att om idrottaren utför sin procedur 

automatiskt enligt Anderson (1983) är denne idrottare troligtvis 
kategorisk i sina rutiner. Även utövarens koncentrationstid borde därför 
vara relativt likartad för varje gång. Tiden för koncentration har i denna 
studie preciserats från den tidpunkt då idrottsmannen klarat av alla 
inledande rutiner och står relativt stilla till det läge då själva aktionen 
startas. I tabell 6 nedan presenteras data på koncentrationstidens 
variation i de olika idrotterna. 
 
Tabell 6 
Koncentrationstid (sekunder) i de olika idrotterna 
Idrott Koncentrationstid  
 M 

Medelvärde 
S.D. 

standardavvikelse 
Range 

variationsområde 
    
Pistolskytte 
(precision) 

8.3 2.12 3-17 

Basketboll 
(straffkast) 

4.9 1.02 2-9 

Handboll 
(straffkast: fritt) 

5.6 0.65 4-7 

Tennis (serve: 
ensam) 

5.2 0.95 2-10 

Golf (puttning) 5.2 1.60 2-18 
    
 

I tabell 6 tas inga hänsyn till individuella skillnader vilket självklart 
kan påverka resultatet. Syftet med tabell 6 är att urskilja om det finns 
aspekter i idrottens karaktär som ställer krav på utövarens möjligheter 
till koncentrationstid, oavsett individuella variationer. Vid en första 
anblick är det påfallande hög likhet mellan idrotterna. Jämfört med de 
andra idrotterna har pistolskyttarna i genomsnitt en ganska lång 
koncentrationstid och variationen i tid från skott till skott är relativt 
stor. De övriga idrotterna har ungefär samma koncentrationstid, runt 5 
sekunder, men variationsmåtten skiljer sig åt något. I den här studien 
ser det ut som om handbollsspelarna uppträder mer likartat från straff 
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till straff än basketbollspelarna. Det kan finnas många tänkbara orsaker 
till den här skillnaden, till exempel att reglerna för 
straffläggningsproceduren skiljer sig åt eller att olika träningsmetoder 
tillämpas. 

 
Eftersom pistolskyttarna hade längst koncentrationstid och störst 

variation kan det vara av intresse att studera dem individuellt. Tabell 7 
visar medelvärde och standaravvikelse för de sju skyttarna. Skyttarna är 
placerade i resultatordning, det vill säga den bästa skytten först och så 
vidare i fallande ordning. Skytt nummer 1 och nummer 6 är båda 
landslagskyttar i fripistol och skytt nummer 4 är landslagsskytt i 
duellskytte. En anledning att skillnaderna i tabell 7 inte blir större kan 
vara att i detta experiment sköt skyttarna endast tjugo skott. Det är 
tänkbart att under längre serier kommer de mer rutinerade skyttarna till 
sin rätt. I en riktig tävlingssituation är skyttarna mer utsatta för stress; 
kanske att spridningen skulle bli större vid ett sådant tillfälle.  
 
Tabell 7 
Koncentrationstid (sekunder) för pistolskytte 
Skytt Nr M 

Lyft 
hand -
Skott 

 

S.D. 
Lyft 

hand -
Skott 

M 
Still 

hand -
Skott 

S.D. 
Still 

hand -
Skott 

M 
Skjut- 

resultat 

S.D. 
Skjut-

resultat 

1 12.4 1.18 8.6 1.38 9.6 0.60 
6 10.0 2.53 7.2 2.12 9.5 0.69 
2 13.2 2.48 10.2 2.57 9.3 0.86 
4 11.1 1.76 7.5 1.76 9.2 0.64 
3 11.5 1.85 8.3 1.66 9.0 0.97 
7 10.0 2.95 6.6 3.01 8.9 0.82 
5 13.6 3.03 9.6 2.32 8.8 0.95 
 

För att svara på frågan om variation i rutiner kan påverka 
prestationsförmågan jämförs i tabell 8 bästa skytten (nummer 1) med 
sämsta skytten (nummer 5) vid deras fem bästa skott respektive fem 
sämsta skott. För båda skyttarna syns det ingen större förändring mellan 
bästa och sämsta femskottserie i standardavvikelse under den fas då 
armen hålls stilla till skottet går. Däremot om tiden beräknas från och 
med när armen lyfts tycks skytt 5 visa en större spridning i 
koncentrationstid än skytt 1. Återigen ska resultaten i tabell 8 betraktas 
utifrån att det handlar om små serier, fem skott, och att det inte är 
någon riktig tävlingssituation. 
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Tabell 8 
Koncentrationstid (sekunder) för bästa och sämsta skytt vid fem bästa 
respektive fem sämsta skott 
Skytt Nr Koncentrationst

id 
Lyft-Skott 

(M) 
(S.D.) 

Koncentrationst
id 

Still-Skott 
(M) 

(S.D.) 

Spridn.från 
centrum  i 

mm 
(M) 

(S.D.) 

Skjut- 
resultat 

 
(M) 

(S.D.) 
1 

Bästa 
12.8  
 .84 

9.4 
.89 

11.0 
3.32 

10 
0 

1 Sämsta 12.0 
.63 

8.4  
.80 

43.0 
9.57 

8.8 
.40 

5 
Bästa 

14.8 
1.30 

10.0 
2.00 

16.6 
8.11 

9.8 
.45 

5 Sämsta 12.8 
2.28 

9.6 
2.19 

70.8 
12.64 

7.4 
.55 

 
Tabell 7 och 8 visar ändå att den bäste skytten inte är någon robot, 

utan att även han kan uppvisa en liten variation i sitt 
koncentrationsmönster. Alla teorier och intervjupersoner är överens om 
att konstans i beteendet är viktigt för prestationen, men ändå så sker det 
små korrigeringar. Enligt intervjusvaren ansåg idrottspersonerna att 
anledningen till att de ändrade på sina koncentrationsritualer var att det 
hade inträffat något som störde proceduren. Hur mycket utövaren 
förändrade sitt agerande berodde i hög grad på vilket självförtroende 
personen kände i ögonblicket. 

  
Om det inte fungerar från början så brukar jag ändå försöka hålla 

mig till den ursprungliga strategin. Samtidigt analyserar jag vad det 
kan bero på, om jag håller för hårt eller håller för löst..., Om man är 
uppretad kan det bli något annat eller en match man leder med 
mycket..., Om jag har missat tidigare, då blir det som skotten går mer 
på kraft då, mindre placering..., Ibland är man splittrad för jobbet och 
allt annat. Mycket annat att tänka på och då blir koncentrationen 
sämre..., Koncentrationen beror på motståndaren..., Man blir irriterad 
om man missar en straff då måste man tänka på att göra något annat, 
tänka ut nya grejer..., Det beror ju alldeles på hur det har gått innan 
matchen och vilket förtroende man har från tränaren. Förra säsongen 
när jag var förste målvakt grubblade jag ingenting. Jag fick släppa in 
en massa bollar men jag visste att jag tar nästa i alla fall, för tränaren 
tror det också...,   

 
Intervjusvaren visar att responsvariation i koncentration handlar 

mycket om innehåll och riktning av tankar. Koncentrationstid är därför 
kanske en dålig variabel för att upptäcka denna förändring. Ett annat 
sätt att illustrera intervjupersonernas beskrivningar av variationen i 
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koncentrationsfasen är att räkna ut i hur stor procent av alla 
koncentrationsfaser idrottaren erhåller en deceleration från C1 till CL 
för varje individ och idrott. Utifrån Laceys hypotes borde en stabilitet i 
deceleration tyda på en automatiserad koncentrationsprocess. Tabell 9 
visar andel procent av utövarnas koncentrationsfaser där det uppkom en 
deceleration från C1 till CL.  
 
Tabell 9 
Procent koncentrationsfaser med decelererande pulsvärden för varje individ 
och sport 
Idrott Idrottsman  
 1 2 3 4 5 6 7 M 

(medelvärde) 
         
Pistolskytte 
(precision) 

67 47 80 67 33 93 47 62.0 

Basketboll (straffkast) 75 13 20 41 55 45 - 41.5 
Handboll  
(straffkast) 

67 58 17 67 50 55 - 52.3 

Tennis  
(serve) 

22 60 82 33 50 55 - 50.3 

Golf  
(utslag) 

58 38 75 20 63 73 - 54.5 

         
 

Resultatet av tabell 9 visar att variationen mellan individer är 
påfallande stor inom alla idrotterna. Vissa individer har genomgående 
en deceleration under koncentrationen medan andra genomgående har 
en acceleration. För majoriteten av försökspersonerna är andelen 
acceleration och deceleration relativt jämnt fördelad. Men det finns 
också en variation mellan idrotterna. Pistolskyttarna framstår till 
exempel som den grupp där individerna mest konsekvent uppvisar 
decelererande pulsvärden under sin koncentration. Det skulle kunna 
indikera att skyttarna är den grupp som är mest externt fokuserad och 
således "tänker" minst under koncentrationen. Analogt visar 
basketbollspelarna mest tankeaktivitet under koncentrationen. Ett visst 
stöd för detta resonemang tycks det finnas i de intervjuer vi genomfört 
med dessa grupper. I basket inträffar straffsituationer oregelbundet och 
förutsättningarna för straffskytten är alltid olika. Pistolskyttarna 
däremot upplever att de försöker göra samma sak varje gång. Eftersom 
karaktären på deras idrott innebär att stå still och skjuta serie efter serie 
kan det troligtvis vara bra att ha en automatiserad strategi. Värt att 
notera är procent koncentrationsfaser med decelererande pulsvärden för 
de två skyttarna 1 och 5 som jämförs i tabell 8. Utifrån Laceys hypotes 
tycks skytt 5 inte ha etablerat en lika stabil externt riktad koncentration 
i samband med sin skjutning som skytt 1.  
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Resultat: utövarens möjlighet att själv styra sitt beteende 
 
En idrottares koncentration kan också påverkas av hur denne utövare 
lokaliserar orsaken till händelser och beteenden. Heider (1958) ansåg 
att om vi vill förstå individers beteende måste vi först förstå hur de 
upplever och beskriver sin sociala miljö. Denna attribution kan enligt 
Weiner (1986, 1992) människor organisera i dimensioner av kausalitet 
(inre-yttre), stabilitet och kontroll. Studier på attribution inom idrott har 
visat att vinnare i högre utsträckning än förlorare tycks förlägga 
orsaken till händelse och beteenden till inre och personligt 
kontrollerbara faktorer (Biddle & Hanrahan, 1998). Resultatet av 
intervjuerna visade att flertalet av atleterna ansåg att de själva styrde 
den handling som de koncentrerade sig inför. De menade också att 
känslan över att ha kontroll över händelseförloppet påverkade resultatet 
i positiv riktning. Bland annat ansåg de att handlingen kunde bli mer 
slumpmässig om känslan av övertag försvann. En del av de intervjuade 
hade åsikten att när deras beteende upplevdes vara automatiskt så 
kändes det ändå som om de styrde, fast på ett annat sätt. 
  

Man bestämmer själv, man känner att det kan vara lämpligt att lyfta. 
Dels då med andningen och så kanske pulsen har sjunkit lite, ibland 
tycker jag att man har lyft utan att ha tänkt på det...,  

 
I detta citat upplever en pistolskytt att han ibland har kontroll över 

situationen. I dessa ögonblick borde skytten också ha ett bättre 
självförtroende. Studier på självförtroende (Vealey, 1986) visar att 
känslan av att kunna kontrollera sin prestation ökar självtilliten. 
Attributionen upplevs dock inte vara stabil, emellanåt kan armen lyfta 
sig utan skyttens vetskap. Bra eller dåligt för skytten? Om känslan av 
kontroll definieras i att skytten vet vad den gör är det oroväckande att 
armen lever ett eget liv. Om detta citat istället återspeglar att skytten 
har automatiserat (Anderson, 1983) sitt beteende är det helt i sin 
ordning att han inte kan redogöra för vad som händer. Nästa exempel 
visar hur två pistolskyttar försöker göra om en duellsituation där de 
egentligen inte har någon möjlighet att styra när tavlan rör sig.  

 
Då styr man och tänker, nu ska tavlan komma fram. Då har man 

vänt på det att man nästan själv bestämmer när tavlan ska komma 
fram..., I snabb till exempel så bestämmer jag inte när serien börjar 
men jag bestämmer hur den utförs...,  

 
Båda skyttarna uppvisar i detta exempel uppfattningen att det är de 

själva som påverkar utfallet. Bandura (1986) menar att känsla att kunna 
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styra utfallet av prestationen är direkt kopplat till idrottarens 
självkänsla. Förväntningar på om utfallet kommer att bli bra eller dåligt 
påverkar attributionen av kontroll (Weiner, 1986). Enligt Weiner är 
upplevelsen av stabiliteten i attributionen den viktigaste faktorn för att 
styra känslan av kontroll. Bandura (1990) argumenterar emot Weiner 
och anser istället att idrottarens känsla av sin egen effektivitet påverkar 
attributionens kausalitet. Nedanstående citat från handbollsspelare och 
handbollsmålvakter ger support både till Weiner och till Bandura.   

 
Det känns som det är jag som bestämmer om det blir mål..., Det är 

jag som styr genom att jag försöker återkalla tidigare skjutningar. Vad 
det kändes, hur det kändes, vart det kändes och så upprepar jag det..., 
De gånger som det går bra då behöver man inte fundera, då vet man 
att nu gjorde jag precis som man ska göra..., Har jag övertaget är det 
jag som styr, det beror alldeles på hur man känner inom sig. Känner 
man sig ruskig stark då är det jag som styr...,  

 
En intressant fråga i dessa sammanhang är om känslan av att styra 

sin situation är mer eller mindre viktig i olika idrotter. En första 
spontan tanke borde vara att känslan att jag styr situationen är mer 
viktig i idrotter där det finns en motståndare som direkt påverkar mina 
handlingar, exempelvis, racketsporter, kampsporter, straffar i handboll, 
etc. Det är därför lite överraskande att pistolskyttarna använder ett 
liknande tankesätt mot döda ting som en duelltavla. Resultatet från 
dessa intervjuer tycks indikera, oavsett idrott, att det inte är möjligheten 
att styra sitt beteende som är viktig utan känslan av att jag styr 
situationen som är avgörande. En ny tänkvärd frågeställning som dyker 
upp är om det är en bra koncentration som skapar en stark känsla av 
kontroll, eller om det är känslan av kontroll som skapar en fokuserad 
koncentration. 
 
 
Resultat: uppgiftens svårighetsgrad 
 
Ett sätt att försöka besvara frågan om hönan eller ägget när det gäller 
koncentration och kontroll är att undersöka hur mycket aktivitetens 
svårighetsgrad påverkar utövarens koncentration. Resultatet av 
intervjuerna visade att intervjupersonerna ansåg att bedömningen om 
situationen är lätt eller svår i hög grad påverkar deras koncentration. 
Men enligt utövarna förändras uppmärksamheten snabbt om 
händelserna ändrar karaktär. Situationen kan fortfarande vara lätt eller 
svår men inställningen har blivit annorlunda som exempelvis i detta 
citat. 
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Är det en lätt match är det klart att man inte tar det på samma 
allvar. Då är man säkert mindre koncentrerad också. Men det beror ju, 
spelar försvararna tufft och hårt och man ser att de gör sitt bästa. Då 
gör ju jag det också...,   

 
Om situationen upplevs så extrem att idrottaren är övertygad att han 

eller hon inte har någon som helst möjlighet att påverka, brukar man 
tala om inlärd hjälplöshet (Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978; 
Dweck & Leggett, 1988; Peterson, Maier, & Seligman, 1993). 
Personlig hjälplöshet innebär att situationen är okontrollerbar för 
individen, men inte för andra medan universell hjälplöshet innebär att 
situationen är omöjlig för alla (Abramson et al., 1978). I denna intervju 
framkom inga exempel på universell hjälplöshet. Däremot fanns det 
flera utövare som beskrev situationer där de upplevde en personlig 
hjälplöshet. Följande citat från en av handbollsmålvakterna i studien 
ger exempel på personlig hjälplöshet i en straffsituation och hur denna 
attribution styr målvaktens motivation och troligtvis också hans 
koncentration. 

 
Möter man en som man vet sätter varenda straff då känns det väl lite 

grann. Man försöker styra men man vet ju att man inte har så mycket 
att sätta upp. Då känns det mer som en chansning..., 

 
Nu var inte detta målvaktscitat något utmärkande för 

intervjupersonerna. Istället skiftade de intervjuade idrottsutövarnas 
uppfattningar i hög grad när det gällde hur uppgiftens svårighetsgrad 
påverkade koncentrationsförmågan. En del menade att det var lättare att 
fokusera sig ju högre anspänning det blev. Andra ansåg att det blev 
svårare att behålla skärpan ju närmare final de kom.  

 
Ibland känner man att det nästan är tungt inför lätta matcher. Om 

man skjuter ett skott och är mycket koncentrerad då missar man sällan 
målet. Till skillnad när uppladdningen har blivit fel från början och 
man är för avslappnad och gång på annan hafsar iväg..., Många 
gånger är det nästan lättare att skjuta en final på ett OS eller VM än gå 
på en final hemma..., Man blir betydligt nervösare i en final, det går 
inte att komma ifrån. Det man gör är att man försöker koncentrera sig 
mer och mer på tekniken. Då måste du ta ner och börja om och 
verkligen få till riktmedlen..., Lätt situation, lätt att tappa 
koncentrationen..., Lång putt och svår green koncentrera sig mera..., 
Final då gäller det ju livet. Det blir spännande, det blir en kick...,  
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Det finns flera studier som stödjer dessa utövares yttranden att det 
kan vara lättare att vara fokuserad i svåra situationer. Eriksson och 
Murphy (1987) beskriver att koncentrationen kan liknas vid en zoom-
lins. Om koncentrationen är för utbredd kan all information processas. 
Det finns då risk att även distraktorer kommer att aktivera responser. 
Studier gjorda av Lavie (1995) visar att om koncentrationskraven är för 
lätta finns det en risk att det fanns kapacitet över och irrelevant 
information kan processas parallellt. En uppgift som kräver full 
uppmärksamhet, smalare spotlight, har inte utrymme att också processa 
möjliga distraktorer. En annan förklaring till att besvärligheter kan vara 
bra är Hanins IZOF-teori (1980, 1986). Hanin anser att varje idrottare 
har en personlig optimal zon av prestationsnervositet och om 
nervositetsnivån ligger utanför (ovanför eller under) denna nivå 
försämras prestationen. Sammanfattningsvis tycks det som ju mer 
idrottarna beskriver sin koncentration och ju fler teorier som används i 
egenskap av förklaringsmodell desto komplexare blir mönstret. Vad 
innebär exempelvis Hanins teori (1980, 1986) om att varje idrottare har 
en personlig optimal zon av prestationsnervositet för utövarens förmåga 
till koncentration?  
 
 
Resultat: stressnivå 
 
Intervjuerna gav svaret att upplevelsen av stress är personlig. Vilket 
inte var något oväntat resultat i och för sig. Teoretiskt brukar 
psykologisk stress ofta beskrivas som idrottarens tankar på de upplevda 
krav situationen kräver i relation till de resurser personen har för att 
hantera dessa krav (Marchant & Morris, 2004). Det är därför inte heller 
förvånande att symtomen för stress ser lite olika ut för de enskilda 
utövarna i denna studie. Intervjuerna visar att ju bättre idrottare och ju 
större självförtroende de har desto mer stresståliga anser de sig vara. De 
uppfattar sig ofta prestera bättre på tävling än träning. Medan de 
personer som inte tycker sig vara lika duktiga ofta lyckas bäst på 
träning.  
 

Det är lättare att tända till inför matchen..., Det går bättre på 
träning än på tävling. På tävling är du mer uppskruvad från början..., 
Jag har aldrig klarat av att skjuta bra på en träning. Stressen den har 
gjort, påverkat mig positivt. Spänd blir jag och det är bara en fördel. 
Jag kan styra det hela och utnyttjar då den skärpa som ingår i den 
biten..., På träning en avspänd miljö men tävling en enda lång 
koncentration...,   
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När stressen blir för hög övergår den enligt de intervjuade idrottarna 
till en negativ nervositet. Svaren visade att för en del personer känns 
det i kroppen medan den för andra påverkar deras tankar. Påståenden 
som får stöd av Hatfield & Landers (1983) som menar att många 
individer är primärt kognitiva respondenter på nervositet medan andra 
är somatiska respondenter. Vissa forskare anser att somatiska responser 
stör koncentration och prestation mindre än kognitiva (Martens, 
Vealey, & Burton, 1990). Däremot i precisionssporter kan somatiska 
responer som handsvett och skakningar vara förödande för prestationen 
(Gould, Petlichkoff, Simons, & Veera, 1987). Risken finns enligt 
Gould et al. att idrottares koncentration upptas av dessa somatiska 
effekter istället för fokusering på det relevanta. Masters (1992) hypotes 
om medveten process går ut på att kognitiv respons på stress kan leda 
till att idrottarens automatiska processer istället styrs medvetet av 
utövaren. När en normal automatisk process istället styrs medvetet av 
idrottaren försämras prestationen. Nedanstående exempel visar hur 
intervjupersonerna beskriver dels kognitiva och dels somatiska 
responser till negativ nervositet. 

 
Jag blir sämre av att bli nervös. Knäna börjar att skaka och då 

tänker man mer på det än att koncentrera sig på spelet..., 
Stressmomentet kan påverka prestationen negativt om man tänker på 
det för mycket. Då försöker jag få iväg skottet snabbare om jag inte får 
kontroll över kroppen..., Jag blir lite mer stressad, tankemässigt så kan 
jag inte tänka riktigt, jag kan som inte koncentrera mig på mina 
tankar..., För mig känns det som jag är så stel på något sätt..., Vid 
nervositet kan man börja svettas och så skakar man ju så vansinnigt..., 
Det går bara inte att få av skottet. Det verkar som det vore fem kilo på 
avtryckaren, det går inte..., Det känns som de står bak i ryggen på en..., 
För mycket då kan det bli att man fumlar med bollen...,  

     
Förutom att idrottarna tycks uppleva stress på olika sätt ansåg 

intervjupersonerna att dagsform och formtoppar är faktorer som 
påverkade stressnivån. Utövarna ansåg att en bättre tränad 
idrottsutövare hade lättare att hantera sin nervositet än en utövare som 
var dåligt förbered. 

 
För är dagsformen topp då får de göra vad de vill. De får mig inte 

nervös hur de än vrider och vänder på det..., Ibland kan man ju skjuta 
bort sig på det att man känner sig nervös och spänd. Det kan ofta ha en 
bakgrund att man har tränat för lite. Har man tränat ordentligt då 
brukar det vara att man skärper till sig...,  
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Eftersom de flesta av intervjupersonerna ansåg att förberedelser 
påverkade dels självförtroende, dels förmågan att hantera stress och 
dels möjligheten till en optimal koncentration kan det vara intressant att 
studera hur dessa prepareringar genomförs. I denna studie har vi dock 
avgränsat utfrågningen till att gälla förberedelser just innan tävling, 
med andra ord, inte de tusentals timmar av träning som ligger till grund 
för en tävling. 
 
 
Resultat: strategiskt tänkande 
 
Justera formtoppen kan vara lite svårt att göra just innan tävlingen, men 
enligt Harle & Vickers (2001) kan olika former metodiska rutiner vara 
ett sätt för idrottaren att förbättra koncentration och utförande. De flesta 
av de intervjuade idrottsutövarna ansåg också att de använde sig av ett 
visst tillvägagångssätt vid koncentration. Intervjupersonerna menade att 
anledningen till att de använde en rutin kunde vara att känna trygghet, 
starta en högre koncentrationsfas, fokusera på ett förfarande att göra 
tekniskt rätt eller distrahera ovidkommande tankar.  
 

Alltid tre studsar med bollen vid serve..., Innan jag lyfter 
visualiserar jag siktbilden på hur det ska se ut. Sedan lyfter jag och 
koncentrerar mig på hur det verkligen ser ut..., Jag försöker skjuta ett 
visst antal skott och sen ta en paus. Under pausen försöker jag koppla 
bort skjutningen..., Vid frilägen brukar jag lämna lucka åt ett håll och 
täppa igen den. Brukar alltid hoppa åt samma håll så jag styr han åt 
vänster..., Jag ska ha samma ställning och jag släpper gärna inte 
pistolen heller..., Om det har gått dåligt får man försöka att titta på 
matchen. Går det dåligt för den andra målvakten då känns det lika för 
jävligt ändå. Men spikar han igen då glömmer man direkt att det har 
gått dåligt..., Är jag spänd försöker jag återkalla tidigare tillfällen då 
jag var spänd och hur jag hanterade dessa..., 

     
Enligt Cohn (1990) bör en vald rutin avspegla tempot och känslan i 

den kommande prestationen. En framgångsrik rutin bör stimulera 
idrottarens koncentration på viktiga aspekter samtidigt som den 
frammanar optimal arousal. Moran (2004) menar också att en rutin kan 
hjälpa idrottaren att koncentrera sig här och nu istället för att tänka på 
tidigare tävlingar eller det framtida resultatet. En väl inarbetad rutin 
innan tävling kan förhindra att idrottaren koncentrerar sig på alltför 
mycket detaljer i sitt agerande, vilket kan leda till att idrottarens 
automatiska processer hämmas (Beilock & Carr, 2001). 
Intervjupersonernas utsagor om syftet med att använda sig av en 
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återkommande strategi stämmer väl in på tidigare teorier angående 
rutiner. Även om de flesta inblandade aktörer tycks vara överens om 
nyttan med att använda sig av rutiner är det inte säkert att anledningen 
bara är av logisk natur. Enligt Vyse (1997) är det vanligt med 
vidskepelse inom områden där utfallet har en viss karaktär av 
oförutsägbarhet. Attributionen av det kommande utfallet står med andra 
ord utanför utövarens kontroll. Det bekräftades även i dessa intervjuer. 
Några av de intervjuade personerna menade att de använde sig av 
upprepade ritualer under sitt utövande, där ändamålet enligt 
idrottsutövarna var att utnyttja kroppens fysiska betingelser maximalt 
eller att få tur. I båda fallen hade utövarna inga bevis för att de 
återkommande handlingarna fungerade. Men oavsett om det handlade 
om magiska tankar eller upplevda sanningar så gav de utövaren en 
känsla av trygghet. Om idrottaren inte hann göra sina ritualer uppstod 
en osäkerhetskänsla.  

 
När jag är i dålig form då fokuserar jag på bollen, när jag är i bra 

form då fokuserar jag på bladet..., När man springer tillbaka efter ett 
mål trampar man aldrig på linjer..., För ju mer jag tänker desto mer 
energi förbrukar. Så mellan skotten då försöker jag alltid fara i 
tankarna på annat håll, inte med skyttet. Ofta står jag och funderar på 
sånadär knepiga problem jag kan ha hemma och hur jag ska 
konstruera saker och ting..., När jag lägger ögonen på vapnet så är det 
ofta på siktbladet, för det är en sån där neutral punkt som inte säger så 
mycket. Man vilar ögat på det här viset. Ett utvilat öga ser längre, det 
har bättre skärpa..., Försöker vara nollad, tränaren kan stå och prata 
med mig och jag kan prata tillbaka. Men här inne är jag liksom, jag är 
inte öppen..., Ibland så hinner man inte med alla grejerna och då 
saknar man det faktiskt. Det känns inte bra, man skyndar sig dit och 
gör sin grej men det känns inte som jag har övertaget...,  

     
Ett fåtal intervjupersoner menade att de inte hade någon strategi, det 

blev bara. Istället kunde de använda sig av någon form av inre tal som 
dök upp för stunden. Syftet med att inte ha någon strategi, menade de, 
var att de ville vara flexibla. Dessa utövare ansåg att idrottsprestation 
handlade om att låta någon form av automatik verka.  

 
Det beror alldeles på vad som händer under tävlingen och vad som 

behövs. Den ena tävlingen är aldrig den andra lik, och då tar man 
problemen efter som de kommer..., Tänka så lite som möjligt, för ju mer 
jag tänker desto mer energi förbrukar jag och ju mindre har jag sen på 
slutet..., Ingen medveten strategi, det brukar komma av sig själv..., Jag 
tar det som det kommer ungefär, ingenting man tänker på..., Blundar 
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och tänker på ingenting..., Då kan det vara mer på känsla nästan när 
man skjuter. Det blir så lätt att skjuta att man fuskar med tekniken. 
Istället för att rikta om riktmedlen så kan man flytta pistolen lite grann 
och så skjuter man den där tian ändå..., Man känner som att allt annat 
det försvinner. Man står som där inne i sin egen lilla värld. Man har 
öronskydden på sig och man tycker det är rätt gemytligt..., Det blir väl 
mer eller mindre rutin. Är det något som inte stämmer så säger det 
till..., Det säger till på en gång, jaha du måste ha ett extra andetag nu 
för att klara den här koncentrationen...,    

 
Ovanstående citat visar att dessa utövare utan strategi anser att det 

finns någon form av automatisk självdrift som slår på koncentrationen. 
Dessa idrottare menar att koncentrationen fungerar bäst när 
idrottsmannen inte är medveten om den. Först när det händer något som 
stör mönstret blir atleten medveten om att automatiken inte fungerade 
som den skulle. Den vanligaste orsaken till störningar ansåg 
intervjupersonerna vara för mycket egna tankar. Lösningen för att 
hantera det som störde var enligt utövarna att försöka tala sig själv till 
rätta med något slags inre tal. Positivt inre tal leder enligt Van Raalte 
(2001) till att idrottaren kan behålla ett bra självförtroende och negativt 
inre tal kan hjälpa idrottare att reglera negativa tankar. Anledningen att 
negativt inre tal kan reducera effekten av negativa tankar kan vara att 
denna paradoxala metod förhindrar ironiska processer (Wegner, 
Schneider, Carter, & White, 1987). Det kan finnas flera förklaringar till 
orsaken att utövare använder sig av strategier eller inte. Ett skäl kan till 
exempel handla om vilken erfarenhet idrottaren har av tävlingsidrott. 
De flesta är nog överens om att en erfaren idrottare har större grad av 
skicklighet än en nybörjare. De flesta studier pekar på att det behövs tio 
års erfarenhet eller uppemot 10 000 timmars träning för att skapa en 
expert (Starkes et al., 2001). Tioårsregeln har fått support i schack 
(Charness, Krampe, & Mayr, 1996), musik (Ericsson, 1996; Sloboda, 
1996), fotboll (Helsen, Starkes, & Hodges, 1998), konståkning 
(Starkes, Deakin, Allard, Hodges, & Hayes, 1996) och brottning 
(Hodges & Starkes, 1996).  
 
 
Resultat: skicklighetsnivå 
 
I denna studie definierade vi inte skicklighetsnivå för 
intervjudeltagarna utan vi lät deras egna definitioner på skicklighet 
gälla. Majoriteten av de intervjuade idrottarna hade den ståndpunkten 
att erfarenheten hos den enskilda idrottsutövaren inte bara påverkade 
själva prestationsförmågan utan att lång rutin också påverkade 
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koncentrationsförmågan. Bland annat ansåg intervjupersonerna att 
erfarna utövare inte behövde tänka lika mycket på hur de skulle göra 
för att pricka rätt. Intervjupersonerna menade att rutinerade idrottare 
hade större erfarenhet av att träffa med precision och kunde därför 
handla mer på instinkt.  
 

En skicklig skytt har väldigt stor erfarenhet hur man göra och störs 
väldigt lite av yttre omständigheter...., En skicklig spelare är mer van i 
situationen, han tänker tennis..., En skicklig skytt behöver inte 
koncentrera sig lika hårt..., Jag tror att man lär sig att se mer 
detaljer...,  

 
Intervjupersonerna menade att nybörjare till skillnad mot experter 

fokuserar på alldeles för många detaljer och har därför lättare att få in 
störningsmoment i sin koncentrationsfas. 

 
Nybörjare chansar, vet inte vad som är rätt eller fel då man inte är 

skicklig..., En nybörjare påverkas mycket av vad som händer runt 
omkring.., En ny har många andra saker att tänka på, koncentrerar sig 
mer på bollen än på spelarna..., För en nybörjare är allt nytt. Det blir 
mycket nya intryck, så han har svårt att koncentrera sig på samma 
sätt..., 

     
Några av de intervjuade precisionsidrottarna lyfte fram att det finns 

en skillnad i koncentrationsförmåga mellan erfarna och orutinerade.  
Intervjupersonerna menade att hos nybörjaren saknas vanan att göra 
handlingen automatisk. De ansåg vidare att en mindre erfaren utövare 
måste tänka och forcera sina intentioner, medan en mer meriterad 
person låter det ske av sig själv. ”Låt det ske av sig själv” brukar ibland 
benämnas ”flow” (Csikszentmihalyi, 1975, 1990). Enligt 
Csikszentmihalyi (1990) är flow ett inre tillstånd av total fokus, 
delaktighet och absorberande i vad vi gör. Studier på flow bekräftar 
intervjupersonernas utsagor om skillnaden mellan nybörjare och 
rutinerade med att ju större erfarenhet människor har av en aktivitet 
desto större chans att uppleva ett flowliknande tillstånd (Growe & 
Lewis, 1996). 

 
När man var nybörjare bestämde man mera själv när skottet skulle 

gå. Man tittade på korn och sikte och så bestämde man att nu ser det 
bra ut, nu trycker jag..., En skicklig spelare gör det mesta mer 
automatiserat. Och kan variera sig mer, kan koncentrera sig när det 
verkligen behövs...,  
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En annan viktig skillnad som upplevdes som en distinktion var att 
skickliga utövare har ett större självförtroende. Intervjupersonerna 
menade att rutinerade idrottare vet att de är duktiga och agerar med en 
större känsla av trygghet och säkerhet. De ansåg också att en erfaren 
utövare inte behöver anpassa sin koncentration till situationen utan kan 
behålla sina inövade rutiner. En nybörjare däremot kunde bli osäker på 
sin förmåga och låta omgivningen, motståndaren eller utfallet styra sitt 
agerande. 

 
Går det bra så blir ovana säkra och går det inte så bra deppar de 

och det blir instabilt spel..., Men framför allt tror jag att det viktigaste 
är att han vet att han är bra..., Han visste att jag tar bollen för jag är 
bättre än dom..., Han bryr sig inte så mycket om han missar heller. 
Han har väl sån rutin att han vet att han sätter nästa..., Är han duktig 
då försöker jag alltid göra något extra på något sätt, lite överarbete, 
lite mer och så där...,   
 
 
Resultatsammanställning 
 
Denna långa resultatdel som har presenteras under elva rubriker består 
av analyser av intervjusvar, pulsförändringar och betraktelser utifrån 
befintliga kognitionspsykologiska teorier. Syftet med studien har varit 
att söka efter individers egna metakognitiva upplevelser av sin 
koncentration. För att summera den långa resultatdelen och de olika 
resultaten har jag gjort en sammanställning i tabell 10. I summering har 
jag lyft upp de varationsfaktorer som påverkar idrottarnas 
koncentration. Sammanställningen visar att koncentration är ett 
svårfångat begrepp. Koncentration varierar dels från idrott till idrott 
och inom idrott och dels från person till person och inom personen.  
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Tabell 10 
Variationsfaktorer som påverkar koncentration 
Punkt 

 
Variation Sammanställning av resultat 

1 Faslängd Tidsintervallet angavs i intervjuerna från någon tiondelssekund till 
120 sek. Även om det finns regler om hur länge utövaren får 
koncentrera sig så blir perceptionen av tiden personlig 

2 Fasfrekvens Frekvenserna av koncentration varierar i hög grad. Det typiska 
koncentrationstillfället är alla fasta situationer. Men grad av 
koncentration kan också upplevas innan och/eller efter utförandet. 

3 Extern eller 
intern 

fokusering 

Utövarna agerar koncentrationsmässigt annorlunda när de 
presterar bäst jämfört med när de presterar sämst. Det är dock 
svårt att utifrån denna studie dra slutsatsen om något generellt 
koncentrationsmönster i relation till en prestation. Återigen tycks 
det som koncentrationen varierar i hög grad dels från idrott till idrott 
och inom idrott och dels från person till person och inom personen. 

4 Bred eller 
smal 

fokusering 

Bra koncentration upplevdes av utövarna som att försöka undvika 
allt för mycket detaljer. Om koncentrationen brister ökar 
informationsintaget. Fler upplysningar skapade i de flesta fall en 
större beslutsångest. Det perfekta utförandet upplevde idrottarna 
när de inte var medvetna om sina handlingar utan allt hände 
automatiskt. 

5 Störningar Riktar idrottaren sin uppmärksamhet utåt är det lättare att externa 
fenomen stör. Fokuserar personen sin skärpa inåt distraherar egna 
tankar i större grad. 

6 Responsvari
ation 

Ju mindre variation desto bättre. I precisionsmoment strävade 
utövarna att uppnå samma typ av koncentration genom att ha 
likartade rutiner. Den allmänna åsikten var att det är lättare att göra 
fel om de ändrade koncentrationsmönster. 

7 Utövarens 
möjlighet att 
själv styra 

sitt beteende 

Atleterna menade att känslan över att ha kontroll över 
händelseförloppet påverkade resultatet i positiv riktning. 
Handlingen kunde bli mer slumpmässig om känslan av övertag 
försvann. En del hade åsikten att när deras beteende upplevdes 
vara automatiskt så kändes det ändå som om de styrde, fast på ett 
annat sätt. 

8 Uppgiftens 
svårhetsgrad 

Bedömningen om situationen är lätt eller svår påverkar i hög grad 
idrottarnas koncentration. Men om händelserna ändrar karaktär 
förändras även uppmärksamheten snabbt. Situationen kan 
fortfarande vara lätt eller svår men inställningen har blivit 
annorlunda. 

9 Stressnivå Ju bättre idrottare och ju större självförtroende de har desto mer 
stresståliga anser de sig vara. De uppfattar sig ofta prestera bättre 
på tävling än träning. De personer som inte tycker sig vara lika 
duktiga lyckas bäst på träning. Dagsform och formtoppar är 
faktorer som påverkade stressnivån, en bättre tränad idrottsutövare 
hade lättare att hantera sin nervositet än en utövare som var dåligt 
förbered. 

10 Strategiskt 
tänkande 

De flesta använde sig av ett visst tillvägagångssätt vid 
koncentration eftersom en rutin; kunde vara en trygghet, startade 
en högre koncentrationsfas, fokuserade på förfarande att göra 
tekniskt rätt eller distraherade ovidkommande tankar. 

11 Skicklighetsn
ivå 

Erfarenheten hos den enskilda idrottsutövaren påverkade 
koncentrationsförmågan. Erfarna utövare behövde inte tänka lika 
mycket på hur de skulle göra för att pricka rätt. De hade större 
erfarenhet av att träffa med precision och kunde därför handla mer 
på instinkt. Nybörjaren saknar vanan att göra handlingen 
automatisk och måste tänka och forcera sina intentioner medan en 
mer meriterad person låter det ske av sig själv. 

12 Demografi Ej undersökt i denna studie. 
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Avslutningen på denna studie är därför uppdelad i tre delar. Den 
första delen är en reflektion över intervju som forskningsmetod, det vill 
säga, hur pass tillförlitliga är utövarnas utsagor för att dra generella 
slutsatser om idrottare i allmänhet. Den andra delen är en reflektion om 
vilka befintliga kognitionspsykologiska teorier som kan tillämpas för 
att bättre förstå elitidrottares koncentrationsförmågor. Detta 
resonemang om olika teoretiska förklaringsmodeller mynnar så 
småningom ut i den sista och tredje reflektionen om träningsmetoder 
och mentala tekniker. Det ska dock poängteras att jag med dessa studier 
inte har granskat effekten av övningar som anses förbättra idrottares 
koncentration. Den tredje reflektionen utgår ifrån mina resultat från 
denna studie och befintliga kognitionspsykologiska teorier och därifrån 
försöka utveckla hur en idrottare lättare ska uppnå ett idealiskt 
koncentrationstillstånd under en tävling. 
 
 
Intervju som forskningsmetod 
 
Under intervjuerna har två frågetecken av metodkaraktär dykt upp som 
bör uppmärksammas. Den första punkten är problemet att få 
intervjupersonerna att fokusera sina berättelser till konkreta exempel. 
Flera av de utfrågade halkade gång på gång tillbaka att beskriva sina 
upplevelser i allmängiltiga termer. Det vill säga, att när de skulle 
beskriva sina ögonvittnesskildringar blev det ofta att de beskrev hur de 
ansåg att de brukade göra. Faran med generella skildringar är att 
utfrågaren inte vet om person beskriver hur han eller hon brukar göra, 
som han eller hon ska göra enligt regelboken eller efterkonstruerar som 
han eller hon tror det borde vara. Det finns också studier som visar att 
när idrottare försöker återge vad som hänt under en idrottsprestation 
tycks de omedvetet förvränga sanningen (Brewer, Van Raalte, Linder, 
& Van Raalte, 1991). Liknande erfarenheter visar studier på 
reliabiliteten på ögonvittnesskildringar (Kassin, Ellsworth, & Smith, 
1989). Enligt Kassin et al. (1989) tenderar vittnen att övervärdera 
varaktighen i händelser, ta med information de har fått senare och 
påverkas av hur utfrågaren ställer sina frågor. Det är därför viktigt att 
utfrågaren är uppmärksam på respondentens svar och är van att återföra 
personen till individspecifika utsagor. Geiselman et al. (1985) har visat 
att en kognitiv intervju vid förhör med ögonvittnen, likt den som har 
använts i denna studie, är bättre än dels en standardiserad polisintervju 
och dels förhör under hypnos.  
 

Det andra frågetecknet med att använda intervju som metod är när 
människor ska redogöra för handlingar, som enligt teoretiska hypoteser 
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sker automatiskt (Shiffrin & Schneider, 1977; Schneider & Shiffrin, 
1977). Personen ska då försöka beskriva något som han eller hon 
egentligen inte ska vara medveten om. Flera av de intervjuade tyckte 
det var svårt eller till och med pinsamt att sätta ord på diffusa 
reaktioner. Återigen ligger ansvaret på utfrågaren att försöka fokusera 
personens utsagor till verkliga exempel. Det är i de konkreta 
situationerna som guldkornen finns. Det gäller också för den som 
intervjuar att försöka få idrottaren att beskriva samma situation men 
från andra vinklar, till exempel med frågor om tankar, känslor och 
beteenden (Saffran & Segal, 1996).  Ju fler belysande perspektiv som 
intervjuaren kan samla upp desto närmare sanningen går det att komma 
(Anderson & Pichert, 1978). När idrottaren inte hittar orden gäller det 
att vara hjälpsam på rätt sätt. Det är lätt att vilja hjälpa till genom att då 
börja ställa ”Ja och Nej”-frågor. Risken finns att det blir intervjuarens 
scheman som idrottaren bekräftar (Loftus, 1979). En viktig slutsats 
utifrån från denna studie och från teorier om samtalsmetodik är att om 
intervju ska användas som forskningsmetod bör den som intervjuar 
vara erfaren och tränad i ett kognitivt förhållningssätt. Exempelvis har 
fältstudier på poliser visat att träning i kognitiv intervjuteknik ökar 
möjligheten att i en förhörssituation få fram korrekta vittnesuppgifter 
(Fisher, Geiselman, & Amador, 1990; Geiselmanet al, 1985). En annan 
konklusion är att utfrågningen ska vara så utformad och strukturerad i 
sin design att personernas svar strävar mot individspecifika 
beskrivningar.  
 
 
En koncentration i arbetsminnet 
 
Resultatet från pulsmätningarna visade att utövarnas koncentration inte 
är någon stabilt företeelse utan att dels individuell variation 
förekommer och dels att olika idrottssituationer kan skapa en variation. 
Detta resultat bekräftas också i intervjuerna med idrottarna. Denna 
variation gör det också svårt att kategorisera eller jämföra utövarnas 
utsagor med teoretiska begrepp och vetenskapliga förklaringar. 
Psykologiska teorier som beskriver hur människor bör uppföra sig i 
olika situationer är ofta dikotomt utformade, till exempel inre eller yttre 
riktning på koncentration. Fenomenen framställs i termer av avgränsade 
mekanismer. Intervjupersonerna däremot kan beskriva samma 
företeelse som både svart eller vitt eller kanske till och med motsäga 
sig själv. Det vanligaste svaret brukar vara, det beror på..., Det 
troligaste är också att de har rätt. Idrottaren kan mycket väl ha en 
rationell plan för hur en idrottsprestation ska klaras av, men på grund 
av begränsningar i arbetsminnet tvingas han eller hon till justeringar 
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(Johnson-Laird & Byrne, 1993). När detta inträffar får idrottaren svårt 
att beskriva vad som hände. Därutöver visar iakttagelser av fenomen 
som visual change detection att det vi upplever är en simulering av det 
våra sinnen förnimmer (se exempel Rensink, 2003). Människors 
medvetande bör därför betraktas som ett delvis lögnaktigt system, 
vilket innebär att intervjusvaren kan bli tillrättalagda sanningar. Om till 
exempel utfrågaren och idrottaren vet att en viss egenskap anses vara 
automatisk finns det en risk att intervjupersonen kanske anpassar 
svaren så beteende kan tolkas som automatiskt.  
 

Eftersom det inte finns något väldefinierat och unikt 
koncentrationskoncept (Styles, 1997) kanske idrottaren inte heller 
använder sin koncentration på det sätt som bör förväntas utifrån de 
olika teorier, som försöker förklara koncentration. En idrottsprestation 
består med andra ord inte av en enda mekanism utan innehåller en 
mängd samverkande koncentrationsfunktioner. Idrottarens 
koncentrations-förmåga kan kanske förklaras bättre med att utövaren 
utvecklar olika koncentrationsregler i enlighet med Andersons 
(Anderson 1983, 1993, 2002; Anderson & Lebiere, 1998) 
produktionsregler i ACT-R. Anderson menar att genom långvarig 
träning görs människors deklarativa kunskap om till 
produktionskunskap. Det är möjligt att dessa produktionsregler dels 
innehåller motoriska tillvägagångssätt och dels innehåller 
koncentrationsfunktioner av urval, identifikation och övervakning, etc. 
Det kanske är dessa inbäddade koncentrations- och procedurregler, som 
är förklaringen till att experter är bättre än nybörjare på att känna igen 
och återkalla specifika spelmönster och bättre på att förutse händelser 
(Williams, David, & Williams, 1999). Kanske kan en skicklig 
fotbollspelares spelförståelse förklaras genom att spelaren använder 
flera koncentrationsfunktioner samtidigt. Genom träning kan spelaren 
dels förändra sin uppmärksamhet för vilka detaljer som är viktiga och 
dels använda fler mekanismer av uppmärksamhet samtidigt och därmed 
förutse var bollen kommer att hamna. Flera studier visar att experter i 
större utsträckning än nybörjare vet var spelföremålet kommer att 
hamna (Abernethy & Russel, 1987a, 1987b; Isaacs & Finch, 1983; 
Morris & Burwitz, 1989; Werner & Thies, 2000). Andra 
undersökningar som stödjer detta resonemang är studier som visar att 
skickliga utövare tycks ha en mer intensiv koncentration på sin primära 
uppgift (Abernethy, 1993; Moran, 1996). Skickliga idrottare, som 
samtidigt som de utför sin idrott också ska göra ett sekundärt uppdrag, 
exempelvis någon form av respons på ljud eller visuell information, är 
sämre på att utföra den sekundära uppgiften än nybörjare (Castiello & 
Umilta, 1988; Rose & Christina, 1990). En förklaring kan vara att 
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expertens samtliga uppmärksamhetsfunktioner är inbäddade i 
produktionsregler så att någon uppmärksamhetsfunktion inte finns kvar 
till att hantera denna nya sekundära uppgift. Nybörjaren däremot 
kanske bara använder visuella stimuli och har därmed större chans att 
höra ljuddistraktioner. Nya forskningsmetoder har också visat att den 
traditionella synen på top-down/bottom-up processer, på 
processkontroll och effekter av träning kanske inte stämmer (Pashler, 
Johnston, & Ruthruff, 2001). Exempelvis tycks beteenden som tidigare 
betraktats som automatiska vara mer styrda och beteenden som ansetts 
vara kontrollerade tycks istället vara mer automatiska (Pashler et al., 
2001).  Folk, Remington och Wright (1994) hävdar exempelvis att 
distraktioner som automatiskt fångar människors uppmärksamhet bara 
lyckas med detta om distraktionens karaktärsdrag är närbesläktad med 
de stimuli som ingår i aktiviteten. Liknande resultat uppvisar ”detection 
of change” studier, där det undersöks om försökspersoner kan upptäcka 
att människor, som frågar efter vägen byts ut mot en annan individ när 
den första personen skyms av ett föremål Försökspersonerna hade 
lättare att upptäcka förändringen när statisterna liknade 
försökspersonernas sociala grupp (Simon & Levin, 1998).  

 
Traditionellt har teorier förklarat att vissa funktioner måste bli 

automatiska för att människor ska kunna göra flera saker samtidigt. 
Pashler et al. (2001) menar att det kanske istället handlar om att träning 
gör att människor kan ”passera centrala flaskhalsar” under vissa 
omständigheter. Det är möjligt att denna ”passage” öppnar sig när 
erfarna idrottsutövare använder sig av ”chunks” av 
koncentrationsfunktioner istället för fristående mekanismer. 
Beskrivningen av arbetsminnet som en uppmärksamhetskontroll, som 
understöds av dels en fonologisk loop och dels en visuospatial 
skissplatta (Baddeley, 2002; Baddeley & Hitch, 1974) stödjer också 
hypotesen att en idrottsprestation kanske består av flera samverkande 
koncentrationsfunktioner. Eller som Pashler et al. (2001) konstaterar, 
människors uppmärksamhet kontrolleras i högre utsträckning av top-
down än vad som tidigare har ansetts. 
 
 
Mental träning vs. Koncentration 
 
Det är fascinerande att ett begrepp som koncentration som används så 
frekvent inom idrott inte är väldefinierat och att alla involverade parter 
inom idrotten menar olika saker. Om nu begreppet koncentration inte är 
preciserat är det än mer intressant att 80 % av de amerikanska 
idrottspsykologerna arbetar med någon form av koncentrationshöjande 
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tekniker med sina klienter (Gould, Tammen, Murphy, & May, 1989). 
Vad för slags koncentrationshöjande effekt kan utövaren förvänta sig 
att erhålla om dessa gurus inte vet vad de håller på med. Frågan som 
borde ställas av alla idrottare, som drömmer om OS-guld och VM-
medaljer är om nedlagd tid på mentala tekniker är värt besväret. Det 
flesta empiriska studier visar att mental träning endast har en måttlig 
effekt, vilket borde göra seriösa idrottare misstänksamma mot tekniker 
som lovar guld och gröna skogar. Pulsmätningarna och intervjusvaren i 
denna undersökning har visat att en idrottsprestation inte består av enda 
koncentration utan att det krävs en stor variation av 
koncentrationsmönster. Troligtvis är denna variation en förklaring till 
att kontrollerade studier på mental träning inte uppvisar någon effekt. 
Olika idrotter kräver olika koncentrationsfunktioner, men det finns 
även en individuell variation här. Avslutningsvis kan jag konstatera att 
idrottare som lyssnar på generella träningstips för att förbättra 
koncentrationsförmågan har lika stor chans att träffa rätt som att hitta 
en nål i en höstack. Om idrotten vill utvecklas behövs det fler studier 
som granskar relationen mellan vilka koncentrationskrav olika 
specifika fysiska aktiviteter ställer på utövaren. Studier på perceptuell 
inlärning visar exempelvis att ledtrådarnas karaktär i en uppgift kan 
producerar olika inlärningsregler (Goldstone, 1998). Först när 
idrottaren vet vilka koncentrationskrav som gäller kan utövaren fundera 
på vilka träningsmetoder, som kan tänkas påskynda processen för att 
utveckla koncentrationsförmågan till att fungera mer optimalt.  
 

Det är också tänkbart att den koncentrationsträning som är verksam 
för att lyfta nybörjaren till en medelnivå inte hjälper utövaren att 
utvecklas ytterligare till en expert. Variationen som förekommer kanske 
också innebär att det behövs annorlunda koncentrationsträning 
beroende vilken ålder idrottaren har. Dessa slutsatser innebär att jakten 
på guld går vidare på idrottsarenorna och fångandet av den vises sten 
får gå vidare i idrottsforskningslaboratorierna. Om olika parametrar i 
koncentrationsfasen varierar dels från idrott till idrott och inom idrott 
och dels från person till person och inom personen behövs det mer 
sportspecifika forskningsmetoder. En generell definition på 
koncentration går kanske att applicera på idrott i största allmänhet. 
Däremot behövs det mer specifika preciseringar på koncentration om 
vill vi hitta nya träningsmetoder för att förbättra koncentrationstillstånd 
under tävlingar och matcher. 
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3. Validering av Test of Attentional and 
Interpersonal Style, (TAIS) 
 
I jakten på medaljerna tycks en av beståndS.D.elarna vara 
idrottsutövarens koncentrationskapacitet. I förra kapitlet konstaterade 
jag att koncentration tycks handla om hur idrottarens kan variera sin 
uppmärksamhet i förhållande till omgivningens krav, att fokusera på 
rätt saker vid rätt tillfälle. En idrottare som vill stå överst på prispallen 
borde troligtvis vara intresserad av att veta vilka dimensioner av sin 
förmåga till koncentration som bör förbättras. I vardagen har de flesta 
idrottare inte tillgång till avancerade mätapparater som kan mäta 
förändringen av individuella biologiska värden eller detaljerade 
rörelsemönster. Ett alternativ till psykofysiologiska mätningar är att 
använd mätinstrument i form av självskattningsformulär. Syftet med 
detta kapitel är att validera ett mätinstrument som kan mäta 
koncentration med hjälp av självskattningar, Test of Attentional and 
Interpersonal Style, (TAIS), (Nideffer, 1976). Ytterligare en poäng med 
detta kapitel är att visa på nödvändigheten att fortlöpande validera 
klassiska instrument, dels konceptuellt och dels empiriskt, eftersom 
teorier och mätmetoder utvecklas. Det vanliga förhållandet är dock att 
mätinstrumenten består och används oförändrade även om omvärlden 
förändras och nya förklaringsmodeller lanseras (Hagtvet, 1989).  
 
 
Underliggande teori bakom Test of Attentional and 
Interpersonal Style 
 
Nideffer (1993) baserar sitt test på fyra hypoteser. Den första hypotesen 
är att när som helst kan en idrottares uppmärksamhetsfokus hamna i 
någon av fyra olika kategorier som beskrivs i figur 6. Dessa 
dimensioner består av vidd, som kan delas upp i bred eller smal 
koncentration, och riktning, inre eller yttre uppmärksamhet (Nidiffer, 
1976; 1993). Nideffers (1993) andra hypotes är att olika 
idrottsprestationer kräver olika koncentrationsförmågor. Enligt Nideffer 
kan idrottssituationer delas upp i samma kategorier som i figur 1. I 
idrottsaktiviteter som involverar en ”open-skill” ställs högre krav på 
yttre uppmärksamhet medan i idrottsaktiviteter som innefattar en 
”closed-skill” tenderar utövaren att bli mer introvert (Nidiffer, 1990; 
1993). Idrottsaktivitetens speciella karaktär har också att göra med den 
frekvens och snabbhet utövaren måste skifta fokus från en typ av 
koncentration till en annan, exempelvis från smal till bred 
koncentration. Exempel på sporter som bedöms vara closed skill är 
simhopp, gymnastik, skytte, golf, bågskytte, etc. Benämningen closed 
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skill beskriver att det är idrottaren inre koncentrationförmåga att 
hantera sin motoriska aktivitet som avgör prestationen. Idrotter som 
anses var open-skill är individuella sporter med en motståndare såsom i 
judo, brottning fäktning, squash, tennis, etc. och sporter där det krävs 
att utövaren kan hantera en förändring i omgivningen, som i cykling, 
kanot, skidor, alpint, etc. Till sist har Nideffer även en kategori för 
lagsporter eftersom studier har visat att de skiljer sig i 
koncentrationsstil jämfört med open-skill och closed-skill. 
 

 
Figur 6. Dimensioner av uppmärksamhet. 

 
Den tredje hypotesen är att koncentrationsförmåga varierar från 

person till person. Nideffer (1976, 1993) menar att idrottares 
koncentrationsförmåga kan beskrivas utifrån deras generella styrkor 
och svagheter i uppmärksamhet och utifrån deras definierade 
koncentrationsstil. Slutligen anser Nideffer att koncentrationsmönstren 
hos en normal individ till viss del är stabila (trait-like) och kan därför 
användas för att predicera utgången i olika situationer. Vid andra 
tillfällen är individens koncentrationsmönster situationsberoende (state-
like) och går därmed att förändra med träning Relationen mellan 
koncentration och arousal (Nideffers 1981, 1993) är avgörande för om 
det är idrottarens trait eller state som responderar på omgivningens 
förändringar. Vid normala situationer med måttlig arousal kan utövaren 
skifta fokus även om idrottaren har en viss koncentrationsstil. Enligt 
Nideffer (1981, 1993) kan för låg eller hög arousal göra att utövaren får 
svårare att förändra sin koncentration till förändringar i omgivningen. 
Istället kommer idrottarens speciella koncentrationsmönster att gälla. 
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Utveckling av TAIS 
 
Nideffers (1976) utveckling av TAIS har sin grund i empirisk forskning 
på uppmärksamhet i bredd och riktning och kliniska observationer 
(t.ex. Cromwell, 1968; Easterbrook, 1959; Heilbrun, 1972; Shakow, 
1962; Wachtel, 1967). De kliniska observationerna är 
beteendeobservationer på psykiatriska patienter (t.ex. Frank, 1961; 
MacKinnon & Michels, 1971). Summan av dessa hypoteser och 
observationer blev ett multidimensionellt test med sjutton skalor, som 
tar hänsyn dels till kognitiva processer dels till interpersonella 
karaktärer (Nideffer, 1990). Utifrån riktlinjer från andra 
testkonstruktörer (Jackson, 1971; McClelland, 1973; Wallace, 1961) 
växte det fram frågor som ansågs dels reflektera individuella 
upplevelser av beteenden i de sjutton olika områdena (tabell 11) och 
som dels ansågs predicera prestationen i dessa områden. 
 
Tabell 11 
Beskrivning av TAIS subskalor (Nideffer, 1977) 
 

Skala 
 

Definition Beskrivning 

BET Bred-Yttre Uppmärksamhet 
 

Högt värde indikerar att personen kan 
hantera en stor mängd externa 
händelser och stimuli i sin omgivning. 

OET Störningar av Yttre Information 
 

Högt värde innebär att idrottaren 
frekvent upplever sig själv överbelastad 
av saker som sker runtomkring i 
omgivningen. Högt värde ska ställas i 
relation till BET. Personen kan inte 
fungera effektivt utan blir konfunderad 
och orolig.  

BIT Bred-Inre Uppmärksamhet 
 

Hög värde innebär att individen 
upplever att han eller hon kan effektivt 
integrera flera tankar eller känslor 
samtidigt. Personen kan också 
använda sig kunskaper från andra 
erfarenheter. 

OIT Störningar av Inre Information 
 

Högt värde är ett tecken på att 
personen har för många tankar och 
känslor som upptar uppmärksamhet. 
Resultatet blir överbelastning och 
konfundering. 

NAR Smal-Fokuserad Uppmärksamhet 
 

Högt värde betyder att utövare kan 
göra sin koncentration smal när 
situationen kräver det. Till exempel 
läsa eller studera. 

RED Reducerad Uppmärksamhet 
 

Högt värde är det samma som att 
idrottarens uppmärksamhet är så 
fokuserad att relevant information 
ignoreras. Individen reagerar utan 
tillräcklig information.  

INFP Informationsprocessande 
 

En kontrollskala som indikerar hur livlig 
och komplex personen upplever sin 
omgivning. Denna skala kan justera 
värden på de sex uppmärksamhets-
skalorna. 
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Tabell 11 
Fortsatt beskrivning av TAIS subskalor (Nideffer, 1977) 
BCON Beteendekontroll, egen 

 
Skalan ger information om individens 
villighet eller möjlighet att ta kontroll 
över eget beteende. Högt värde tyder 
på mer impulsivitet, och större 
benägenhet att bryta mot 
konventionella moraliska och etiska 
principer. 

CON Beteendekontroll, andra 
 

Ju högre värde desto större behov att 
ha kontroll i interpersonella situationer. 
Utmärkande drag för beslutsfattare. 
Höga värden tyder på att personen kan 
ha svårt att agera i en underordnad roll. 
Låga värden kan tyda på att individen 
inte har kontroll på sin 
uppmärksamhetsprocess. 

SES Självförtroende 
 

Höga värden indikerar personer som 
ser sig själva som bra och effektiva. De 
känner sig trygga och betydelsefulla. 
Låga värden kan tyda på att de har 
svårt att skilja på handling och sin 
person och bli deprimerade. För höga 
värden gör att personen ignorerar 
feedback från andra. 

P/O Fysisk orientering 
 

Höga värden visar på ett intresse och 
engagemang för att vara aktiv och för 
att vilja tävla/konkurrera.  

OBS Tvångsmässighet 
 

Höga värden är personer som blir 
besatta och grubblande på problem 
utan att lösa dem. Finns risk att höga 
värden gör att personen missar att 
agera på grund av passivitet. Personer 
med låga värden har inga problem att 
fatta beslut och oroar sig inte i onödan. 
Ska jämföras med BCON. 

EXT Utåtriktad personlighet 
 

Höga värden är karakteriserar utövare 
som gillar att få uppmärksamhet av 
andra, tycker om att vara i stora 
grupper och tar en aktiv roll i grupper. 

INT Inåtriktad personlighet 
 

Höga värden är tecken på att individer 
gillar ensamma och stilla aktiviteter och 
tid för eftertanke.  

IEX Intellektuella känsloyttringar  
 

Höga värden tyder på att personen 
gillar att intellektuellt utrycka sig. Ju 
högre värden desto mer talar personen 
i stora grupper, frågar mycket och 
utrycker sina egna åsikter.  

NAE Negativa känsloyttringar 
 

Höga värden är får individer som är 
medvetna om och ger uttryck för sina 
negativa affekter.  

PAE Positiva känsloyttringar 
 

Höga värden är personer som 
beskriver sig själva och ger utryck för 
många positiva affekter.  

 
De nio interpersonella skalorna valdes med stöd från McClellands 

(1973) studier och ansågs vara betydelsefulla i samband med 
uppmärksamhetsprocesser (Nideffer, 1977). Utifrån en grupp av 302 
universitetsstuderande identifierades 144 frågor tillhörande de sjutton 
olika aspekterna.  
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Sedan starten 1976 har TAIS blivit ett av de mest populära 
idrottspsykologiska självskattningstesten inom idrottspsykologi och 
används dels i forskning och dels i tillämpade sammanhang 
(Abernethy, 2001; Abernethy, Summers, & Ford, 1998; Hardy, Jones, 
& Gould, 1996; Moran, 2004; Moran, & Summers, 2004; Vealey & 
Garner-Holman, 1998). Under perioden 1974-1992 var exempelvis 
uppmärksamhetsstil det tredje största forskningsämnet inom 
idrottspsykologi (Fogarty, 1995). TAIS är också det test som 
tillsammans med POMS används mest av idrottspsykologer för att 
hjälpa utövare att komma tillrätta med sina mentala problem (Martens, 
Vealey, & Burton, 1990). Det har därför uppstått flera sportspecifika 
TAIS-test, bland annat en tennisversion (Van Schoych & Grasha, 
1981), en basketvariant (Vallerand, 1983), en baseboll- och 
softbollmodell (Albrecht & Feltz, 1987), för fotboll (Fisher & Taylor, 
1989) samt en golfversion (Jansson, 1997a, 1997b). Inom tillämpad 
idrottspsykologi har TAIS exempelvis använts i Australien under 25 år 
som diagnostiskt verktyg för att hjälpa idrottare och tränare (Bond & 
Sargent, 2004).  
 
 
En studie i TAIS 
 
Men även om TAIS har en stor spridning inom idrottspsykologins 
uppmärksamhetsfält så har kritiska röster höjts mot testet (Abernethy el 
al, 1998; Dewey, Brawley, & Allard, 1989; Ford & Summers, 1992; 
Moran, 1996; Moran & Summers, 2004; Summers, Miller, & Ford, 
1991). Syftet med denna studie är därför att granska styrkor och 
svagheter i TAIS. Studien består av tre delar: 
 

1. En genomgång av TAIS och dess bakomliggande teorier. 
2. En granskning av tidigare studier inriktade på reliabilitets- och 

validitetsprövning av TAIS.  
3. En reliabilitets- och validitetsprövning av TAIS utifrån en egen 

insamlad databas omfattande cirka 1200 personer från ett 
trettiotal olika idrotter.  
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Teoretiska synpunkter med spotlight på TAIS  
 
Nideffer (1976, 1990, 1993) söker i sin första hypotes stöd hos bland 
annat Easterbrook (1959) och Wachtel (1967) för dimensionerna vidd 
och riktning, det vill säga, att uppmärksamhet kan ligga på ett 
kontinuum mellan bred och smal fokus och samtidigt vara riktad inåt på 
egna tankar och känslor eller utåt på yttre objekt. Easterbrooks 
ståndpunkt var att vidden av uppmärksamhet reducerades när nervositet 
eller arousal ökade. Till en början har denna smalare fokusering en 
positiv effekt, enligt Easterbrook, eftersom ett mindre fokus reducerar 
förmågan att processa irrelevanta stimuli. Om arousal däremot ökar och 
finns det risk att fokus blir så smal att även relevanta stimulis ignoreras. 
Wachtels (1967) bidrag till TAIS var att uppmärksamhet kunde dels ses 
som scanning och dels som en omfångsrik fotobild. Scanning innebar 
enligt Wachtel att söka enstaka ledtrådar i en situation (smal 
fokusering), medan fotobilden innebär att processa en stor mängd 
stimuli samtidigt (bred fokusering). Posner (1980) ger TAIS ett visst 
stöd för detta resonemang och menar att uppmärksamhet kan liknas vid 
en spotlight. Det som hamnar i spotlightens sken har enligt Posner 
större chans till att processas. Den av spotlighten belysta arean 
överensstämmer med den fokuserade ytan som finns i det visuella 
synfältet och spotlightens ljuskägla kan analogt röra sig i detta 
blickfång. Även Eriksen (1990) ansluter till spotlightmetaforen men 
föreslår att en spotlight med en zoomlins. Bara information som 
hamnar i ljuskäglan är intressant (Eriksen & Yeh, 1985). Ljuskäglan är 
starkast i centrum och avtar i styrka ju länge bort från centrum den 
kommer. Flera menar på att spotlighten stängs av när den förflyttas 
(Briand & Klein, 1987; Sperling & Weichselgartner, 1995). När fokus 
flyttas från ett område eller ett objekt till en annat upphör det första 
målet att vara intressant. Även områden som passeras får inget särskilt 
processande och slutdestination blir inte intressant förrän spotlighten 
anländer. Flera studier (LaBerge, 1983; LaBerge & Brown, 1986, 1989; 
Tsal, 1983) har också visat att reaktionstiden i förhållande till distansen 
för att skifta fokus är förhållandevis linjär. Spotlightmetaforen tycks 
vara populär. LaBerge, Carlson, Williams och Bunney (1997) har den 
åsikten att en rörlig spotlight troligtvis är den mest frekvent använda 
metaforen inom uppmärksamhetslitteraturen.  
 

Senare tids forskning tyder dock på att spotlight- eller 
zoomlinsliknelsen är för enkel. Posners (1980) spotlight har till 
exempel två system, ett ”endogenous” kontrollerat och ett ”exogenous” 
utan kontroll. Det kontrollerade systemet styrs av individens intention. 
Det exogena systemet växlar automatiskt fokus beroende på stimuli i 
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omgivning och kan enligt Posner inte styras och inte ignoreras. Posner 
och Petersen (1990) menar vidare att det är frågan om två oberoende 
men integrerande uppmärksamhetssystem. I en studie av Juola, 
Bowhuis, Cooper och Warner (1991) blev resultatet att 
försökspersonerna hittade sina mål snabbare utanför spotlightens fokus. 
Neisser och Becklen (1975) fann också att ting i periferin kan dra till 
sig största fokuseringsskärpan. Flera forskare ifrågasätter också 
spotlightens möjlighet att dels välja ett nytt ställe för fokusering och 
dels förflytta sig till denna valda destination samtidigt som spotlighten 
är fokuserad på ett valt område (Eriksen & Murphy, 1987). Ett 
alternativ till rörlig zoomlinsspotlight är en aktivitets-
distributionsmodell (LaBerge & Brown, 1989) där en ny kanal öppnas 
samtidigt som den gamla stängs. Aktivitets-distributionsmodellen 
innebär att det är två uppmärksamhetsprocesser involverade i att skifta 
fokus i ett informationsrikt synfält (LaBerge, 1995; LaBerge & Brown, 
1989). Dels en selektiv mekanism som fokuserar 
koncentrationsprocessen i det aktuella blickfältet och dels en 
förberedande struktur som består av distribution av 
uppmärksamhetsrelaterad aktivitet över det visuella blickfånget. En 
konnektionistisk modell över spatial uppmärksamhet (Mozer & Sitton, 
1998) ger stöd åt aktivitets-distributionsmodellen och menar att en 
aktivitet eller processande av ett objekt är en tävlingsmekanism. När ett 
objekt hamnar i fokus inhiberas andra ting. Inhibition är en mekanism 
som gör att en aktivitet i en neural enhet reducerar aktiviteten i 
närliggande neurala enheter, vinnaren tar allt (Walley & Weiden, 
1973).  

 
En viktig fråga i dessa sammanhang är om det har någon betydelse 

för validiteten av TAIS om idrottarens uppmärksamhet är en rörlig 
justerbar spotlight eller en inhibitionsmekanism. Svaret på denna fråga 
beror på vilka funktioner som ska tillräknas till uppmärksamhet. 
Schneider (1993) har identifierat tre stora teoretiska funktioner av 
uppmärksamhet: urval för objektigenkännande (se Marr, 1982), 
selektion för integration av kännetecken (se Treismans feature 
integration theory, Treisman & Gelade, 1980) och utväljande av 
handling (se Allport, 1987). Om TAIS har som avsikt att mäta en 
idrottares förmåga ta tillräckligt med information för att kunna hitta rätt 
objekt eller kombinera ihop flera ledtrådar är kanske 
spotlightmetaforen funktionell. Även om senare tids upptäckter av 
fenomen som ”negativ priming” (Allport, Tipper, & Chmiel, 1985; 
Tipper, 1985; Tipper & Cranston, 1985), ”attentional blink” (Shapiro & 
Raymond, 1994; Raymond, Shapiro & Arnell, 1992; Raymond, Shapiro 
& Arnell, 1995; Shapiro, Raymond & Arnell, 1994) och ”repetition 
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blindness effect” (Chun, 1997: Kanwisher 1991) tyder på att vi ändå 
tycks processa stimuli som inte hamnar i spotlightens skärpa. Däremot 
borde inhibitionseffekter vara en mera intressant teori om TAIS har 
som avsikt att mäta idrottares förmåga att handla rätt i olika situationer. 
Allport (1987) menar att det inte spelar någon roll hur mycket 
information våra sinnen kan inkoda samtidigt eftersom det finns en 
begränsning i vårt handlande. Vi kan bara göra en handling i taget till 
varje intryck. Det är kravet av att välja en handling som begränsar en 
idrottares prestationer, inte begränsningar i förmågan att ta in 
information (Neuman, 1987). En handling är enligt Neuman 
kontrollerad av färdigheter som lagras som scheman i långtidsminnet. 
För att genomföra en handling, nå ett mål, måste ett schema eller en 
kombination av flera scheman bli valda och bli tillgängliga för att 
kontrollera handlingen. För att detta ska fungera hävdar Neuman att när 
en handling rullar inhiberas alla andra möjliga alternativ. Om nu TAIS 
inte mäter en idrottares förmåga att koncentrera sitt exekverande av en 
prestation utan bara bestämmer storleken på utövarens förmåga att ta in 
information vad får det för betydelse vid tolkning av testresultat? 

 
När ingen hänsyn tas till selektionsprocessen blir det svårt att 

använda testresultatet för att predicera utfall i kommande idrottsliga 
prestationer. Nideffer (1993) hävdar att bästa beviset att TAIS kan 
differentiera mellan BET (bred yttre uppmärksamhet) och BIT (bred 
inre uppmärksamhet) kommer från analyser av äldre och yngre. 
Nideffers åldersgrupper är 13-16 år, 17-18 år, 18-24 år och över 24 år. 
Den äldsta gruppen har bästa resultatet över alla skalor därefter är det 
konstant fallande nivåer ner till den lägsta åldern. En kritik som kan 
riktas mot Nideffers åldersspann är att det inte finns några äldre 
personer redovisade. Det är svårt att veta hur gamla idrottare som finns 
i gruppen över 24 år.  Molander och Bäckman (1996) fann till exempel 
att personer över 50 år uppvisade en sämre koncentrationsprofil enligt 
TAIS. En annan brist med Nideffers åldersbevis är att BET (bred yttre 
uppmärksamhet) inte behöver ha något att göra med personens faktiska 
koncentrationsförmåga. Studier på effekter av åldrande och har visat att 
åldersrelaterade defekter på selektiv uppmärksamhet kan bli obefintliga 
om det tas hänsyn till fysiska försämringar i till exempel synförmåga 
och rörlighet (Madden & Plude, 1993). Däremot går det att hitta 
åldersrelaterade försämringar i uppmärksamhet vid studier på förmågan 
att inhibera distraherande effekter (Hasher & Zacks, 1988: Hasher, 
Zacks, & May, 1999). TAIS borde också ha problem med att separera 
elit från nybörjare. Skillnader mellan avancerade och nybörjare visar 
sig ofta som en differens i individernas selektionsprocess, vilken i sin 
tur är intimt förknippad med hur personen utnyttjar arbetsminnets 
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kapacitet (Baddeley, Emslie, Kolodny, & Duncan, 1998). Flera studier 
har visat att experter är bättre än noviser på att känna igen och återkalla 
specifika spelmönster och bättre på att förutse händelser (Williams, 
David, & Williams, 1999). Baddeley (2002) menar att arbetsminnet har 
en avgörande roll för att temporärt kunna minnas och kunna manipulera 
visuospatial information vid dels spatial orientering och dels i 
problemlösning av visuospatiala problem. Det finns flera studier som 
tyder på att vårt arbetsminne tycks ha en temporär lagringsbuffert som 
är verksam i vid situationer som kräver påpasslighet för att kunna flytta 
fokus, exempelvis vid en serveretur (Baddeley, 1986; Baddeley & 
Hitch, 1974; Shallice & Vallar, 1990; Smith & Jonides, 1997). 

 
Denna teoretiska granskning av de underliggande teserna i TAIS 

tyder på att skalorna BET (bred yttre uppmärksamhet), BIT (bred inre 
uppmärksamhet) och NAR (smal-fokuserad uppmärksamhet) inte tycks 
mäta en idrottares selektionsprocess. De kanske bara mäter idrottarens 
uppskattning av sina visuella förmågor. Det finns, enligt Williams och 
Ward (2001), få empiriska bevis att visuella förmågor har någon 
betydelse när det gäller att diskriminera mellan nybörjare och experter. 
Williams och Ward menar också att det finns lika lite bevis att 
träningsprogram som ska förbättra visuella funktioner förbättrar vår 
förmåga att selektera rätt uppmärksamhetsprogram.  
 
 
En rigid analys av TAIS under arousal 
 
Även om BET, BIT och NAR inte får så mycket teoretiskt stöd i 
moderna teorier kan kanske störningsskalorna fylla en funktion. Enligt 
Nideffer (1993) innebär ökad stressnivå att idrottarens 
koncentrationsstil blir mer rigid och utövarens definierade stil tar över. 
Skalor som är avgörande är OET (störningar av yttre information), OIT 
(störningar av inre information) och RED (reducerad uppmärksamhet) 
(Nideffer, 1976). Dessa skalor baseras på Easterbrooks teorier (1959) 
om att en optimal prestation sker när en idrottare endast koncentrerar 
sig på de relevanta stimuli och inte störs av irrelevant information. 
Flera studier ger sitt stöd till Easterbrook och har visat att prestationen 
försämras när utövaren störs av inre eller yttre distraktorer (Nideffer, 
1988) samt att perceptionen blir smalare (Eysenck, 1992; Launders & 
Boutcher, 1993). Andra studier har visat att en ändring av 
koncentrationsfokus under stress påverkar prestationen (Johnston & 
McCabe, 1993; Janelle, Singer, & Williams, 1999). Nideffer (1993) 
refererar till opublicerad studie på hur polisstudenter hanterade stress 
som visade att TAIS inte lyckades predicera de manliga polisernas 
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beteende. Däremot stämde TAIS-resultaten väl in på de kvinnliga 
poliserna. Wilson, Ainsworth och Bird (1985) studerade 11 
volleybollspelare under stressande aktiviteter. Resultatet visade att bred 
yttre uppmärksamhet (BET) och bred inre uppmärksamhet (BIT) och 
EEG frekvensen differentierade mellan bra och dåliga resultat (Wilson 
et al., 1985). De bästa utövarna hade också högre värden på smal 
fokusering och uppvisade en mer avslappnad EEG aktivitet vid vila. En 
studie av hästryttare visar att ryttare med hög tävlingsnervositet är mer 
påverkade av yttre (hög OET) och inre störningar (hög OIT) samt har 
en mer reducerad fokuseringsförmåga (hög RED) (Leary, 1997). 
Liknande resultat visar en jämförelse mellan Sport Competion Anxety 
Test (SCAT) och TAIS på kvinnliga landhockeyspelare (Slogrove, 
Buys, & Foxcroft, 1989). 
 

Vid första anblicken kan det tyckas att TAIS störningsskalor kan 
vara värdefull information, men Zaichkowsky och Baltzell (2001) 
menar att det måste tas i beaktande att det kan skilja sig från en person 
till en annan hur individer hanterar störande information. Det kan bero 
på hur idrottaren bedömer svårhetsgraden i uppgiften, värderar sina 
resurser, skattar konsekvenser av framgång/misslyckande och 
fastställer upplevelsen av sina kroppsreaktioner. Studier av Etzel (1979) 
och Summers och Ford (1990) menar att TAIS inte tar hänsyn till flera 
avgörande faktorer som diskriminerar mellan experter och nybörjare.  
Exempel på faktorer som saknas är förmåga till flexibilitet, 
responsförmåga, grad av intensitet, förmåga att bibehålla koncentration 
och utnyttja sin kapacitet (Etzel, 1979; Summers & Ford; 1990). När 
det gäller en idrottares förmåga till flexibilitet, att variera sin 
koncentration, tycks experter vara mer effektiva än nybörjare att 
modulera sina resurser för att möta specifika krav i situationen 
(Lavallee, Kramer, Moran, & Williams, 2004). Experter tycks också 
vara bättre än nybörjare på att upptäcka de relevanta ledtrådarna i en 
specifik situation (Williams et al., 1999; Williams & Ward, 2001). 
Studier på schackspelare har visat att experter tycks sammanfoga 
information som finns tillgänglig och behöver därför dels kortare 
exponeringstid för att hitta upplysningar och dels kortare tid för att 
kunna använda sig av anvisningarna de har sett (Reingold, Charness, 
Pomplun, & Stampe, 2001). Genom att få erfarenhet av en sportspecifik 
aktivitet tycks experter erhålla en sportspecifik kunskap som gör att de 
har lättare än nybörjare att kontrollera sina mentala processer (Matlin, 
2002). Studier på tennisspelare (McPherson, 2000) och basketspelare 
(Cleary & Zimmerman, 2001) visar att experten dels planerar mer och 
dels reglerar sina processer mer än nybörjarna. Dessa studier på 
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diskrepanser mellan experter och nybörjare visar inte på någon skillnad 
i en rigiditet eller på någon definierad uppmärksamhetsstil. 

 
Även om TAIS har möjlighet att mäta en individs definierade 

uppmärksamhetsstil och personens förmåga att hantera inre och yttre 
störningar finns det inga teoretiska stöd för att detta säger något om 
personens möjlighet att genomföra en specifik idrottsuppgift. Tvärtom 
tycks koncentrationen vara sportspecifik och förmågan till 
koncentration kan variera inom samma idrott (Murphy & Tammen, 
1998). Det förekommer till exempel inte någon skillnad mellan 
experter och nybörjare om materialet som presenteras inte är 
uppgiftsrelevant (Chase & Simon, 1973; Williams, 2001; Williams, 
Davids, Burwitz, & Williams, 1993; Woll 2002). Jämfört med 
nybörjare uppvisar experter också olika visuella sökmönster beroende 
vilken situation i idrotten det handlar om (Williams, 2001). Exempelvis 
gjorde skickliga fotbollsspelare fler kortare fixeringar under 
försvarsspel än under anfallsspel (Helsen & Paulwels, 1993). Det finns 
också studier som visar att experter är mer robusta än nybörjare i sitt 
visuella sökbeteende när de blir nervösa (Williams & Elliott, 1999). En 
anledning till att expertens visuella sökmönster inte påverkas i lika hög 
grad som hos nybörjaren kan enligt Moore och Stevenson (1991) vara 
att idrottsprestationer handlar mera om tillit än om att kunna hantera 
störningar. Tillit är enligt Moore och Stevenson (1994) förmåga att 
frigöra sig från rädsla för eventuella misstag och våga släppa på den 
medvetna kontrollen för att frigöra de automatiska processerna i 
idrottsutövandet. 
 
 
Kräver olika idrottssituationer skilda 
uppmärksamhetsstilar? 
 
I förra kapitlet om koncentrationens intra- och intervariation som 
förekommer inom idrotten poängterades att individens kognition 
försöker anpassa sig till den situation som uppstår. En underliggande 
hypotes i TAIS är att idrotter kan delas in i kategorier beroende vilka 
krav de ställer på utövarens koncentration (Nideffer, 1976, 1990). 
Closed skill är idrotter där omgivningen inte förändras och en smal 
fokusering är att föredra (Nideffer, 1993). Open skill är sporter där det 
finns en eller flera motståndare som är oförutsägbara och som ändrar 
förutsättningarna i omgivningen vilket skulle gynna en bred 
uppmärksamhet. Studier på TAIS har visat skillnader i 
koncentrationsmönster bland psykiatriska patienter jämfört med 
affärsmän, studenter och poliser (DePalma & Niedeffer, 1977). 
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Psykiatriska patienter uppvisade högre grad av störning av dels yttre 
(BET) och dels inre (BIT) stimuli samt att de hade svårare för smal 
fokusering (NAR) än de andra grupperna. Uppmärksamhetsprofiler 
(n=814) insamlade vid Australian Institute for Sport (Nideffer, 1990) 
visar att closed skill sporter kräver en smalare (hög NAR) mer 
störningsfri koncentration (låg OET) än open skill och lagsporter. 
Utövarna i dessa closed skill idrotter var också mer introverta (hög 
INT) och mindre extroverta (låg EXT) jämfört med lagsport och open 
skill. Spelare i lagsporter uppvisade det högsta värdet på den extroverta 
skalan (hög EXT) och det lägsta värdet på behovet att ha kontroll över 
andra (låg CON), samt att lagspelarna också hade låga värden på bred 
inre uppmärksamhet (låg BIT). Individer i open skill aktiviteter var mer 
tävlingsinriktade (hög P/O), hade större behov av att få kontroll över 
andra (hög CON) än de andra idrottarna och hade tillsammans med 
lagidrottarna en högre bred yttre uppmärksamhet (hög BET) jämfört 
med closed skill. En analys på 4500 australiska elitatleter, 142 
olympiska medaljörer och världsmästare och en icke-idrottande grupp 
visade att TAIS resultaten diskriminerade mellan de tre grupperna 
(Nideffer, Sagal, Lowry, & Bond, 2001). Idrottarna i de båda grupper 
hade signifikant bättre koncentration än de som inte idrottade (Nideffer 
et al., 2001).  
 

En TAIS-studie på en gevärsskytt (Bird, 1987) visade att skytten låg 
högt dels på bred inre uppmärksamhet (BIT) och dels på smal 
fokusering (NAR). Vid en tävling i tyngdlyftning jämfördes 
tyngdlyftarna som hade placerat sig 1-4 med de andra deltagarna 
(McGowan, Talton, & Tobacyk, 1990). Resultatet visade att de sämre 
lyftarna hade högre TAIS värden på bred inre uppmärksamhet (BIT) 
och smal fokusering (NAR) än de framgångsrika lyftarna (McGowan et 
al., 1990). I försöken att visa hur olika situationer kräver olika 
uppmärksamhetsförmågor har TAIS till och med använts för att se om 
det skiljer i fokuseringsförmåga mellan homosexuella och 
heterosexuella (Wayson, 1986). Resultatet visade att heterosexuella 
män var mer tävlingsinriktade (hög P/O) än homosexuella män och att 
homosexuella män hade svårare att ha disciplinerad fokusering (låg 
NAR) jämfört med heterosexuella män (Wayson, 1986). En studie som 
jämförde professionella ballettdansare med andra dansare visade att de 
professionella dansarna hade smalare uppmärksamhet (hög NAR), 
högre självförtroende (hög SES), högre perfektionism (hög OBS), var 
mer tävlingsinriktade (hög P/O) och hade större behov att ha kontroll 
(låg BCON) än de andra dansarna (Solomon, Solomon, Micheli, 
Saunders, & Zurakowski, 2002). En studie av hur TAIS differentierar 
mellan spelskicklighet, ålder och spelposition hos rugbyspelare visade 
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inte på några signifikanta skillnader i spelskicklighet (Maynard & 
Howe, 1989). Däremot finns det skillnader mellan ”quarter backs” och 
övriga positioner i laget. Quarter backs som är beslutsfattarna i laget 
uppvisade ett högre värde på bred yttre uppmärksamhet (BET) och 
mindre på bred inre uppmärksamhet (BIT) jämfört med övriga spelare. 
Ytterliggare ett stöd för att TAIS tycks diskriminera mellan olika 
grupper av idrottare är en jämförelse av Aronson (1984) gjord på elit 
och icke-elit gymnaster. Resultatet visade att elitgymnasterna har högre 
i tävlingsinriktning (hög P/O) och högre i intellektuella 
känslouttryckningar jämfört med de gymnaster som inte var elit. I ett 
försök att studera om TAIS kunde användas för att predicera 
idrottsskador testades 335 stycken studentidrottare från 17 olika idrotter 
men endast i en sport, kvinnlig softboll, uppvisade TAIS ett signifikant 
prediktivt värde (Bergandi, & Witting, 1988). Ett liknade försök att 
predicera skador hos simmare gjordes av Bond, Miller och Chrisfield 
(1988) och gav det oväntade resultatet att simmarna med de bästa 
uppmärksamhetsmönstren fick mer skador. 

 
Det finns också studier som jämför skillnaderna i olika 

idrottsaktiviteter och kön i förhållande till TAIS resultat. Pierre (1998) 
genomförde en jämförelse på 60 stycken manliga, basebollspelare, 
golfspelare och löpare, och 60 stycken kvinnliga softbollspelare, 
golfspelare och löpare. Resultatet visade att män och kvinnor 
differentierade på skalan yttre störning (OET) beroende på vad det var 
för idrott. I lagsporter hade kvinnor högre på OET än män medan det 
var tvärtom i individuella sporter. Överlag hade kvinnor högre värden 
på reducerad uppmärksamhet (RED) och lägre värden på bred inre 
uppmärksamhet (BIT) jämfört med män. En större studie gjord på 1798 
australiska elitidrottare visar att det finns skillnad på 14 av de 17 TAIS-
skalorna med avseende på kön och skillnad på 15 av de 17 TAIS-
skalorna med avseende på ålder (Bond & Nideffer, 1992). Ålder i detta 
sammanhang är 13-16 år, 17-18 år, 18-24 år och över 24 år.  Resultatet 
pekade också på två interaktionseffekter med avseende kön och ålder 
för skalorna självförtroende (SES) och negativa känsloyttringar (NAE). 
För kvinnorna minskade självförtroendet (SES) med ökad ålder medan 
det var tvärtom för männen. För både män och kvinnor minskade 
värdet negativa känsloyttringar men männen hade ett högre värde än 
kvinnorna. 

 
Utifrån dessa refererade studier tycks det som vissa av TAIS-skalor 

skiljer mellan individuella värden beroende av vilken sport, position i 
laget, kön eller ålder idrottaren har. Det finns dock en hel del studier 
som också hävdar det motsatta. En studie på basebollspelare hittade 
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inga samband mellan basebollspelarnas prestationsnivå, deras 
tävlingsnervositet (SCAT) och TAIS (Albrecht, & Feltz, 1987). 
Vallerand (1983) fick samma resultat vid en jämförelse mellan tre 
grupper av olika skickliga basketspelare. Inte heller Almeida (1997) 
hittade några skillnader mellan portugisiska orienterare med avseende 
på uppmärksamhet och beslutsfattande. En studie av TAIS och B-
TAIS, en basebollvariant av TAIS, visade inga signifikanta 
korrelationer med prestation (Colon, 1997). Summers, Miller, och Ford, 
(1991) genomförde en liknade undersökning med ett sportspecifikt 
TAIS-test på basketboll (BB-TAIS). Inga av instrumenten TAIS eller 
BB-TAIS diskriminerade mellan de 110 spelarnas skicklighetsnivå 
(Summers, Miller, & Ford, 1991). Elva kvinnliga universitetslag i 
landhockey delades upp i två grupper, framgångsrika lag och mindre 
framgångsrika lag (Slogrove et al., 1989). Resultatet visade inga 
signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Etthundrafem studenter 
deltog i en studie som jämförde TAIS med deras existerande visuella 
sökbeteende (Greher & Mahoney, 2001). Återigen var inte TAIS någon 
bra indikator på studenternas verkliga uppmärksamhetsresultat (Greher 
& Mahoney, 2001). 

 
En summering visar att flera studier ger sitt stöd till TAIS förmåga 

att kunna diskriminera mellan individer med avseende på sport, 
skicklighetsnivå, kön och ålder, medan andra studier hävdar det 
motsatta. Nästa steg i denna granskning är därför att undersöka om 
idrotter kan delas in i kategorier beroende på vilka krav de ställer på 
utövarens koncentration. I förra kapitlet visade jag att det förekom en 
stor variation mellan och inom olika sporter. Intervjuresultaten pekade 
också på att utövarna hade svårt att sätta ord på sina inre processer, 
speciellt de som skedde automatiskt. Är det då rimligt att anta att 
idrottare skulle ha lättare att identifiera dessa automatiska processer i 
ett självskattningstest? Nej, hävdar Boutcher (2002), det är inte möjligt 
att bedöma sina egna koncentrationsprocesser med ett 
självskattningstest. Moran (2004) är lika kritisk och menar att svaren i 
TAIS lika gärna kan vara det idrottarna tror de gör eller det de vill göra 
i situationer som kräver uppmärksamhet. Studier på metakognition och 
speciellt studier på människors kunskap om sina egna 
uppmärksamhetsprocesser ger Boutcher och Moran rätt i deras kritik 
och indikerar att människor är opålitliga bedömare av sina egna 
koncentrationsstilar (Reisberg & McLean, 1985). 
Självskattningsformulär har lågt prediktivt värde eftersom människor 
har svårt att veta hur beständiga de är i sina beteenden (Kenrick & 
Dantschik, 1983). 
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Eftersom Nideffer (1993) hävdar att TAIS kan diskriminera mellan 
olika idrotter och bevisar detta genom att visa på skillnader i 
skicklighetsnivå (till exempel Nideffer et al., 2001) kan det vara en god 
fortsättning att studera vad TAIS borde visa för resultat om testet 
verkligen mäter skillnader i skicklighetsnivå inom samma idrott. Den 
första frågan att besvara är att definiera vem som är expert. Starkes, 
Helsen och Jack (2001) menar att det bara finns en absolut ände på 
definitionen av expert och det är individen som aldrig har praktiserat 
den aktuella idrotten. Alla andra nivåer av skicklighet är, enligt Starkes 
et al. (2001), mer eller mindre subjektiva bedömningar. Flera studier 
som har analyserat TAIS har differentierat skicklighetsnivå i 
medaljörer och förlorare (exempelvis, McGowan et al., 1990; Nideffer 
et al., 2001; Slogrove et al., 1989), vilket inte är något bra mått på 
skicklighetsnivå. Det finns alltid den möjligheten att de skickligaste 
utövarna finns i gruppen förlorare. Anledningen till att de inte tillhör 
medaljgruppen kan bero på skada, domarmisstag, materialfel eller 
andra omständigheter.  

Dessutom tar inte dessa studier hänsyn till individuella aspekter utan 
utgår ifrån att det som var bra för dessa vinnare är bra för alla idrottare 
(Murphy & Tammen, 1998). Även om det är svårt att definiera vem 
som är expert är de flesta överens om att den specifika kunskap som 
experter har i sin sport är ett resultat av långvarit deltagande och 
övande (Starkes et al., 2001). Det går inte att bli skicklig i en idrott eller 
erhålla en sportspecifik färdighet utifrån någon annan aktivitet eller att 
titta på sporten (Allard, Deakin, Parker, & Rodgers, 1993; Williams & 
Davids, 1995). Studier visar att domare, tränare (Allard et al., 1993) 
och åskådare (Williams & Davids, 1995) inte uppvisar samma kunskap 
och kognitiva färdigheter som utövare. French, Nevett, Spurgeon, 
Graham, Rink, och McPherson (1996) slår fast att om en person inte 
har möjlighet att praktiskt utföra en specifik handling kan det inte ens 
bli en potentiell taktik i en tävling. Det kanske är här ett av svaren 
finns. En utövare blir inte expert på sin idrott genom att tävla utan att 
genom att träna rätt.  

 
Elitsatsande idrottare disponerar 99 % av sin idrottsaktivitet med att 

träna och 1 % med att tävla (McCann, 1995). Enligt Ericsson, Krampe, 
och Tesch-Römer, (1993) handlar expertis om begreppet ”deliberate 
practice”. Ericsson et al. (1993) menar att människor utvecklar en 
färdighet genom att träna under förhållanden som kräver koncentration 
och ansträngning, som inte omedelbart leder till sociala eller finansiella 
belöningar och som inte alltid är roliga. Utifrån deliberate-practice-
begreppet skulle en generell skillnad i TAIS resultat mellan nybörjare 
och experter kunna vara tänkbar i det Nideffer (1977) kallar brist på 
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disciplin, (hög BCON, hög EXT, hög NAE, låg SES och låg NAR). 
Dock har varken Nideffer eller någon annan visat någon signifikant 
skillnad på dessa skalor. Dessutom menar Highlen och Bennett (1983) 
att det vore orimligt att tro att det finns generella personlighetsfaktorer. 
Eftersom varje idrott är unik skulle det i stället tala för sportunika 
personlighetsfaktorer.  

 
När det gäller TAIS sex uppmärksamhetsskalor tycks de ha lite 

empiriskt stöd för påvisande av skillnader mellan erfarna och 
nybörjare. Flera studier har visat att det viktiga i en utövares 
uppmärksamhet inte är hur individen tar in information utan hur snabbt 
idrottaren kan använda sig av informationen (Abernethy & Russel, 
1987a, 1987b; Paull & Glencross, 1997). McElree (2001) menar att 
mängden information som kan processas vid en specifik tidpunkt är 
begränsad och det är därför inte troligt att även relevanta biprodukter 
från tidigare koncentrations-ögonblick kan aktivt bevaras i samma 
uppmärksamhetsfokus. När information överskrider 
koncentrationsgränsen kräver en framgångsrik process enligt McElree 
(2001) att information växlar mellan minne och uppmärksamhetsfokus. 
Det är effekten av denna växelverkan mellan koncentration och minne 
som begränsar eller möjliggör antalet möjliga kognitiva operationer och 
hur dessa mentala program måste utföras (McElree, 2001). Min 
uppfattning är att ingen av TAIS sex uppmärksamhetsskalor mäter 
denna egenskap.  

 
En summering av TAIS så här långt visar att det finns stora 

teoretiska frågetecken kring Nideffers (1976, 1993) underliggande 
hypoteser kring uppmärksamhet. En justerbar spotlight tycks i ljuset av 
modernare teorier om arbetsminnet och dess funktion inte riktigt vara 
gångbar. Aktuella studier på förvärvande av skicklighet och experters 
beteende inom idrott lyfter fram andra aspekter än att matcha en 
definierad koncentrationsstil med en sportspecifik uppmärksamhetsstil. 
Nideffer (1976, 1993) menar att ett annat viktigt fundament i TAIS är 
de nio interpersonella skalorna. Enligt Nideffer går det inte att plocka 
bort dessa interpersonella skalor eftersom de interagerar med 
uppmärksamhetsskalorna. Emedan jag i denna avhandling lagt fokus på 
uppmärksamhet utifrån ett kognitionsperspektiv har jag ändå avgränsat 
detta kapitel med att inte göra en liknande teoretisk genomgång av de 
interpersonella teorierna. Grunden för de interpersonella skalorna 
bygger på kliniska observationer av beteende på psykiatriska patienter 
av MacKinnon och Michels (1971) och Frank (1961). En genomgång 
utifrån modernare personlighetsteorier skulle troligtvis hitta flera 
frågetecken i TAIS teoretiska bas och kanske komma med alternativa 
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förklaringar. Exempelvis tycks flera studier visa att EXT, en utåtriktad 
personlighet, hos en elitidrottare inte skiljer sig från en normal 
population (Vanden Auweele, de Cuyper, van Mele, & Rzewnicki, 
1993). Det tycks inte heller finnas någon skillnad med avseende på 
EXT mellan open skill och closed skill eller mellan individuella idrotter 
och lagsporter (Vanden Auweele et al., 1993).  
 
 
Tidigare försök att validera TAIS. 
 
När samma test vid två olika tillfällen utförs på samma grupp 
människor undersöks test- retest reliabilitet (Kerlinger, 1986). Tiden 
mellan de olika testtillfällena kan variera. Korrelationen mellan 
totalpoängen beräknas mellan första och andra gången testen utförs 
(Kerlinger, 1986). Frågeformulär anses vara tillförlitligt om 
korrelationen mellan totalpoängen är större än .85 (Stewart & Weiner, 
1984). Användandet av korrelationskoffecienten i test-retest har 
kritiserats dels för att om tidsintervallet mellan de två testtillfällena är 
för kort kanske personerna kommer ihåg vad de svarade första gången, 
vilket gör att korrelationen blir för stor i förhållande till det sanna 
värdet. Är tidsintervallet däremot för långt kanske personernas 
hälsotillstånd eller livssituation ändras vilket gör att svaren kommer att 
skilja på grund av detta (Heise, 1969; Marsh & Grayson, 1994). Schutz 
(1998) anser att ett test-retest inte är tillräckligt tillförlitligt eftersom 
låga värden kanske inte beror på själva testet utan de underliggande 
teoretiska koncepten som inte är tillräckligt stabila. Murphy och 
Davidshofer (2005) menar också att det svårt att veta om test-retest 
resultatet ska ses som en indikation på mätfel eller fingervisning om 
testets stabilitet. TAIS analyserades för test- retest reliabilitet genom att 
psykologstudenter (45 kvinnor och 45 män) genomförde samma TAIS 
med två veckors intervall (Nideffer, 1976, 1977). Korrelationerna 
varierade från lägst .60 (OBS) till .93 (P/O) med ett medel på .83 
(Nideffer, 1976, 1977). Andra studier har vid test-retest visat en 
variation från lägst .72 till .92 (Albrecht & Feltz, 1987), .74 till .88 
(Bergandi, Shryock & Titus, 1990), .58 till .91 (Summers, Miller & 
Ford, 1991).  

 
Validering är ett uttryck för i vilken utsträckning ett mått, i det här 

fallet TAIS frågeformulär, mäter vad det är avsett att mäta (Cook & 
Cambell, 1963). Intern validitet beskriver om det finns en samverkan 
mellan två variabler eller om avsaknad av korrelation mellan de två 
variablerna visar på brist av ett gemensamt uppträdande. Extern 
validitet handlar om hur vi kan generalisera ett resultat. Det finns flera 
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sett att mäta validitet, men enligt Abernethy, Summers och Ford (1998) 
är ”construct” validitet (begreppsvaliditet) det enda som kan mäta om 
TAIS är designat att mäta verkliga ”traits”. 

 
Vid undersökning av ett tests begreppsvaliditet ställes olika 

hypoteser, till exempel om det finns en skillnad mellan kön, 
åldersgrupper eller skicklighetsnivåer (Cook & Cambell, 1979; Everitt 
& Hay, 1992; Loewenthal, 1996). I studier med avseende på 
åtskillnader mellan olika grupper har TAIS uppvisat signifikanta 
skillnader mellan män och kvinnor bland gymnasieelever (Nideffer, 
1977). Jämfört med de kvinnliga studenterna beskrev sig männen som 
mer analytiska (BIT), bättre på smal fokusering, (NAR), mer fysiskt 
aktiva och tävlingsbenägna (P/O), mer intellektuellt uttrycksfulla (IEX) 
samt att uppvisade mindre positiva affekter (PAE). En 
diskriminansanalys på en manlig population bestående av affärsmän, 
musikstudenter, psykiatriska patienter, medicinska patienter, 
psykologistudenter och polisaspiranter visade att TAIS differentierade 
mellan de olika grupperna (Nideffer, 1977). Psykiatripatienterna var 
mer störda av dels inre tankar (OIT) och dels yttre stimuli (OET) samt 
uppvisade mer negativa affekter än de övriga fem grupperna. Både 
psykiatripatienter och musikstudenter hade höga värden på den 
introverta skalan (INT) än de andra. Analysen visade vidare att 
affärsmännen och båda studentgrupperna var höga på (IEX) och 
uppvisade en analytisk uppmärksamhetsfokus (BIT). Affärsmännen och 
poliserna upplevde att de hade större kontroll över andra (CON) och 
var mer disciplinerade (NAR) jämfört med resterande grupper. 
Polisaspiranterna var den grupp som stack ut på skalan (P/O). Även 
inom de olika grupperna kan TAIS diskriminera mellan grupperingar. 
En analys på musikstudenterna (64 män och 46 kvinnor) baserad på 
deras musikinstrument visade att mässingsblåsare och klanginstrument 
var mer i kontroll i interpersonella situationer (CON) och var mer 
extroverta (EXT). Violinister och mässingsblåsare visade på en smal 
uppmärksamhet (NAR) samt att tendens att de smalnar av för mycket 
(RED) jämfört med övriga musiker. Liknande skillnader går att finna i 
olika psykiatriska diagnoser. Ovanstående gruppjämförelser är enligt 
Nideffer (1976, 1977) bevis på att TAIS kan differentiera dels mellan 
heterogena grupper som psykiatriska patienter och studenter och dels 
mellan homogena grupper med avseende på intressen, socioekonomisk 
status, intelligens, etc. Även flera andra studier har kommet fram till 
liknande resultat (Feifel, Strack, & Nagy, 1987; Salmela & Ndoye, 
1986; Wiens, Harper & Matarazzo, 1980; Whitney & Pratt, 1987). 
Nideffer (1993) har även i senare studier visat att TAIS tycks 
diskriminera mellan ålder och kön. I en studie på 849 män och 516 
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kvinnor fann Nideffer (Bond & Nideffer, 1992; Neideffer, 1993) 
signifikanta skillnader på att män uppvisade ett större analytiskt 
tänkande (BIT) än kvinnor och resultaten på BET, BIT, och NAR ökar 
med stigande ålder i spannet 13 år till över 25 år. Även förmågan att 
hantera störande stimuli tycks bli bättre med ökad ålder, det vill säga, 
lägre värden på OET, OIT, och RED.  

 
Nideffer hävdar också att TAIS har förmåga att diskriminera mellan 

olika sporter och bland olika skicklighetsnivåer inom idrotter (Nideffer, 
1990, 1993; Nideffer et al., 2001). Nideffer et al. (2001) fann i en 
studie på 4500 australiska idrottare att OS- och VM-medaljörers 
koncentrationsstil var konstant över kön, sport och kulturell bakgrund. 
Flera andra studier har också gett prediktiv validitetssupport till TAIS, 
till exempel tycks TAIS diskriminera mellan dansare (Solomon, 
Solomon, Micheli, Saunders, & Zwrakowski, 2001), tyngdlyftare 
(McGowan, Talton, & Tobacyk, 1990), rugbyspelare (Maynard & 
Howe, 1989), golfare (Kirschenbaum & Bale, 1984), skyttar (Landers 
& Richards, 1981) och cricketspelare (Summers & Maddocks, 1986). 
Men som jag tidigare visade finns det flera studier som visar det 
motsatta (Albrecht, & Feltz, 1987; Almeida, 1997; Colon, 1997; Greher 
& Mahoney, 2001; Slogrove et al., 1989; Summers, Miller, & Ford, 
1991; Vallerand, 1983). Nideffer (1990, 1993) menar dock att 
anledningen till att TAIS inte uppvisade någon prediktiv förmåga är att 
flertalet av dessa studier är gjorda på relativt normala människor. För 
en normal idrottande individ tenderar uppmärksamhets- och 
interpersonella färdigheter att vara mer ”state like” (Nideffer, 1993). 
Vid studier på normala grupper av idrottare är det svårt att hitta 
laboratoriesituationer som ökar idrottarens ”trait behavior” till den 
definierade stilen. En annan anledning till att flera studier inte uppvisar 
prediktiv validitet är enligt Nideffer att undersökarna inte har använt 
alla sjutton skalor utan bara de sex uppmärksamhetsskalorna. För att 
kunna dra slutsatser om en idrottares uppmärksamhet och dess 
eventuella brister är det enligt Nidiffer nödvändigt att se på 
uppmärksamhetsskalorna utifrån personens arousalnivå. Det är de 
interpersonella skalorna som ger värdefull information om hur 
sannolikt det är att idrottarens arousal kommer att öka i en 
tävlingssituation och hur det ökade trycket kommer att påverka 
uppmärksamheten (Nideffer, 1989, 1990, 1993). En bekymmer med 
Nideffers resonemang att alla sjutton skalor påverkar varandra är att det 
är svårt att veta vad TAIS egentligen mäter.  

 
Turner och Gilliland (1977) jämförde de sex 

uppmärksamhetsskalorna i TAIS med två koncentrationsuppgifter från 
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ett IQ-test. Endast en skala (BIT) korrelerade med en av de två 
koncentrationsuppgifterna. En japansk version av TAIS (Wada, 
Iwasaki, & Kato, 2003) fann vid en faktoranalys att de sex 
uppmärksamhetsskalorna inte beskrev någon dimension bred-smal eller 
någon dimension inre-yttre. Greher och Mahoney (2001) gjorde ett 
försöka att analysera prediktiv validitet av uppmärksamhetsskalorna i 
TAIS genom att jämföra 104 universietsstudenters utfall på tre 
koncentrationsövningar med resultatet på TAIS. Resultatet visade att 
ingen av de sex uppmärksamhetsskalorna var något bra index för att 
predicera den verkliga koncentrationsuppgiften (Greher & Mahoney, 
2001). Dewey, Brawley och Allard (1989) ifrågasätter flera studier där 
TAIS påvisar skillnader mellan bra och dåliga idrottare. Enligt Dewey 
et al. (1989) förutsätter exempelvis Kirschenbaum och Bale (1984) och 
Reis och Bird (1982) att det ska finnas skillnader i koncentrationsstil 
mellan bra och dålig utövare. Designen av studierna och tolkningen av 
resultatet blir därför anpassade till att passa väl ihop med TAIS-värdena 
utan att några alternativa slutsatser föreslås. Det finns enligt Dewey et 
al. (1989) flera studier som inte har hittat någon speciell 
koncentrationsstil som är förknippad med utövarens prestationsnivå (till 
exempel, Landers, Boutchers, & Wang, 1986; Zaichkowsky, Jackson, 
& Aronson, 1982). Genom att utgå från Treismans och Gelades (1980) 
”feature integration theory of attention” mättes reaktionstiderna för 
igenkänning av målbilder bland distraktorer och i förhållande till TAIS 
värdena på de sex uppmärksamhetsskalorna (Dewey et al., 1989). 
Resultatet visade ingen relation mellan TAIS-resultat och uppvisad 
prestation. En faktoranalys påvisade endast två faktorer: BIT, BET och 
INFP bildade faktor ett och OET, OIT och RED formade faktor två. 
Två faktorer vid en faktoranalys på TAIS fann även Vallerand (1983) 
på basketspelare, Van Schoyck och Grasha (1981) i tennis och 
Summer, Miller och Ford (1991) ännu en gång på basketspelare. 
Abernethy et al. (1998) hänvisar till en opublicerad studie på en 
utforskande faktoranalys som visade att endast tre faktorer klarade de 
psykometriska kriterierna. Moran (1996) menar att dessa faktoranalyser 
(Dewey et al., 1989; Schoyck & Grasha, 1981; Schoyck & Grasha, 
1981; Summers et al., 1991; Ford & Summers, 1992) som misslyckas 
med att replikera de sex underliggande uppmärksamhets-skalorna 
undergräver TAIS trovärdighet. Ytterliggare psykometriska svagheter 
som TAIS uppvisar är att flera av frågorna korrelerar bättre med 
irrelevanta subskalor än med sina egna (Abernethy, Summers, & Ford, 
1998). Schoyck och Grasha, (1981) fann att 46 % av frågorna som 
berörde uppmärksamhetsskalorna korrelerade bättre med andra 
subskalor. 
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Nideffer (1990, 1993) bemöter denna kritik på sätt som tidigare, 
nämligen att ingen av dessa studier har tagit hänsyn till alla skalor utan 
bara analyserat uppmärksamhetsskalorna. Dessutom menar Nideffer 
(1990) att det är naivt att tro att en faktoranalys skulle reflektera TAIS 
sjutton skalor. Utifrån ett teoretiskt perspektiv vore det bra med några 
få oberoende skalor, fortsätter Nideffer, eftersom det skulle göra det 
lättare att predicera olika teoretiska utfall. Men utifrån ett praktiskt 
perspektiv vore oberoende skalor meningslösa eftersom de inte skulle 
reflektera det vi vet om mänskligt beteende, det vill säga, att alla 
varierande uppmärksamhets- och interpersonella skalor korrelerar med 
varandra. Alla försök att reducera de sjutton skalorna till globala 
dimensioner som passar in i en faktoranalys skulle reducera den 
praktiska tillämpningen av TAIS (Nideffer, 1990). I stället för 
faktoranalyser föreslår Nideffer att forskning på TAIS borde handla om 
att identifiera situationer där data visar att olika individer har olika 
koncentrationsstyrkor och svagheter, exempelvis via 
diskriminansanalyser. 

 
I ena vågskålen finns problemet med att validera vad TAIS 

egentligen mäter och i andra vågskålen Nideffers (1990, 1993) 
argument att alla skalor måste beaktas oavsett ”eigenvalues” och att de 
olika skalorna korrelerar med varandra. Vealey och Garner-Holman 
(1998) menar att detta problem handlar om att TAIS har två mål: dels 
ska det vara användbart i tillämpade sammanhang och dels ska det vara 
ett forskningsverktyg. I det vetenskapliga fältet blir kritiken hård. Cox 
(1994) anser att TAIS primärt är ett personlighetstest men är ett dåligt 
instrument för att predicera idrottsprestationer. Samma hårda omdöme 
kommer från Cratty (1983), som konstaterar att TAIS har ett marginellt 
värde och att slutsatserna som TAIS producerar inte ger mycket bättre 
information än den som en tränare kan få genom att fråga eller 
observera idrottaren. Flera författare har åsikten att både 
begreppsvaliditet och prediktiv validitet kan ifrågasättas hos TAIS 
(Abernethy et al., 1998; Druckman & Swets, 1988; Moran, 1996). 
Moran och Summers (2004) håller med om att de psykometriska 
resultaten tyder på att TAIS har ett begränsat värde i att mäta 
koncentration hos idrottare. Moran och Summers menar också att det 
saknas bevis för att människors subjektiva uppfattningar om sina egna 
inre processer verkligen överensstämmer med verkligheten, samt att 
TAIS inte mäter viktiga aspekter av uppmärksamhet. Summers och 
Ford (1990) saknar bland annat en skala för selektiv uppmärksamhet, 
eftersom diskrepansstudier på experter och nybörjare tyder på 
skillnader i utsortering av information. Anledningen till att TAIS 
kritiseras så hårt är, enligt Vealey och Garner-Holman (1998), att 
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traditionellt värderas och belönas empiri över humanism, forskning 
över tillämpning och traditionell psykometri över insiktsfulla slutsatser 
om mänsklig utveckling. I den tillämpade världen finns desto fler 
positiva röster (se exempelvis, Bond & Sargent, 2004; Griffith, 1999; 
Scully & Kramer, 2000). Moran (2004) ställer sig ändå frågan om 
TAIS kan vara användbart i tillämpade situationer när de 
psykometriska resultaten tyder på låg validitet. 
 
 
1230 stycken nya individer som blir TAIS testade 
 
Moran (1996, 2004) har uppfattningen att TAIS är en psykometrisk 
utmaning och tycker att det vore bra om någon försökte validera TAIS 
utifrån en stor population. I den följande studien analyseras TAIS 
utifrån en population bestående 1230 personer, varav 718 män och 512 
kvinnor, beskriven i tabell 12. Personerna i tabell 12 är insamlade under 
tidsperioden 1995-2004 med hjälp av svensk version av TAIS 
(Molander & Bäckman, 1992). Sammanställning av ålder, typ av idrott 
och skicklighetsnivå i tabell 2 är den som gällde vid insamlingstillfället. 
Exempelvis kan en ung länslagsspelare i innebandy som gjorde TAIS 
1997, flera år senare ha utvecklats till en VM- och OS-medaljör i 
fotboll, men han eller hon tillhör ändå kategorin innebandy och 
skicklighetsnivå ”N3”. De första grupperna (”SkC”, ”SkO”, ”SkT”) är 
samma uppdelning som Nideffer (1990) använder för att differentiera 
mellan olika idrotter. Dessutom tillkommer det en grupp med personer 
som inte alls idrottar och tävlar. Varje kategori är uppdelad i antal 
personer totalt, antal män och antal kvinnor. Under rubrikerna antal 
män och antal kvinnor är förutom antalet personer också gruppernas 
medelålder och standardavvikelse redovisade. Eftersom flera personer 
kan ingå i flera kategorier blir inte summan av alla rader lika med 1230.  
 

Uppdelningen i ”CInd” och ”CTeam” är en fördelning över antalet 
individuella idrottare och antal lagidrottare. ”Open skill” och ”Closed 
skill” tar ingen hänsyn till vilken fysisk ansträngning sporten innebär 
för utövaren. Därför finns det en klass som delar upp sporterna i hög 
fysisk aktivitet och låg fysisk aktivitet (”PhHi” och ”PiLo”). Det gäller 
att vara medveten om att det finns flera idrottare som håller på med 
flera sporter. I tabell 12 har utövaren placerats i de olika kategorierna 
utifrån vad de har uppgett som sin huvudidrott. Det finns till exempel 
flera lagidrottare som även är duktiga i golf eller bordtennis och även 
det omvända, individuella idrottare som håller på med lagidrott. Det 
finns också idrottare som har ändrat sin idrottskarriär av olika 
anledningar och bytt idrott. 
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Tabell 12 
Antal och ålder för män och kvinnor testade med TAIS uppdelade på typ av 
idrott och skicklighetsnivå  
 
Kategori 

 
Antal personer 

totalt 

Antal män 
(M=medelålder) 

(S.D.=standardav.) 

Antal kvinnor 
(M=medelålder) 

(S.D.=standardav.) 

SkC  
Closed skill 

224 
 

153 
M.29.5 

S.D.14.88 

71 
M.25.2 

S.D.14.12 

SkO 
Open skill 

426 
 

237 
M.27.8 

S.D.13.88 

189 
M.29.5 

S.D.14.90 

SkT 
Team skill 

552 
 

307 
M.21.4 

S.D.6.08 

245 
M.19.9 

S.D.4.54 

SkN 
Ingen idrott 

28 
 

21 
M.40.2 

S.D.9.33 

7 
M.30.3 

S.D.8.82 

CTeam 
Lagidrotter 

552 
 

307 
M.21.3 

S.D.6.08 

245 
M.19.9 

S.D.4.53 
CInd 
Individuella 
idrotter 

650 
 

390 
M.28.5 

S.D.14.28 

260 
M.28.3 

S.D.14.79 

CNo 
Ingen idrott 

28 
 

21 
M.40.2 

S.D.9.33 

7 
M.30.3 

S.D.8.82 
PhHi 
Hög fysisk 
ansträngning 

1056 
 

586 
M.24.5 

S.D.10.95 

470 
M.23.9 

S.D.11.29 
PhLo 
Låg fysisk 
ansträngning 

146 
 

111 
M.29.5 

S.D.15.63 

35 
M.29.7 

S.D.16.81 

PhNo 
Ingen idrott 

28 
 

21 
M.40.25 
S.D.9.33 

7 
M.30.29 
S.D.8.82 

N1 
Landslag + 
Elitserie 

143 
 

82 
M.26.2 

S.D.7.05 

61 
M.24.0 

S.D.3.55 
N2 
Elit u landslag 
+Riksidr.gymn+ 
division 1 

97 
 

51 
M.26.3 

S.D.8.53 

46 
M.22.5 

S.D.3.40 

N3 
Elit på reg.nivå + 
Lok.idr.gymn + 
div.n 2 till 4 

905 
 

518 
M.23.8 

S.D.11.58 

387 
M.24.1 

S.D.12.81 

N4 
Tävl.-motinärer + 
korpen 

57 
 

46 
M.40.0 

S.D.15.73 

11 
M.40.3 

S.D.18.03 

N5 
Ingen aktivitet 

28 
 

21 
M.40.2 

S.D.9.33 

7 
M.28.4 

S.D.6.23 
Alpi 
Alpint, slalom, 
snowboard, etc 

29 
 

21 
M.19.9 

S.D.4.74 

8 
M.18.3 

S.D.2.14 
Rack 
Racket, tennis, 
badminton, etc 

8 
6 

M.24.6 
S.D.4.78 

2 
M.35.7 

S.D.21.18 
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Tabell 12 
Fortsättning av; Antal och ålder för män och kvinnor testade med TAIS 
uppdelade på typ av idrott och skicklighetsnivå  

Bask 
Basket 

44 
 

16 
M.19.0 

S.D.4.32 

28 
M.22.2 

S.D.3.52 

Band 
Bandy 

4 
 

2 
M.27.6 

S.D.7.24 

2 
M.21.7 

S.D.3.55 

Golf 
Golf + bangolf 

135 
 

105 
M.30.0 

S.D.15.88 

30 
M.30.7 

S.D.18.00 
Kamp 
Kampsporter, 
judo, brottning, 
boxning, etc 

38 
 

28 
M.24.6 

S.D.14.41 

10 
M.19.6 

S.D.3.66 

Skyt 
Skytte, pistol, 
gevär, bågskytte 

14 
 

13 
M.32.5 

S.D.13.88 

1 
M.26.6 
S.D. 

Kond 
Terräng-löpning, 
skidor, triatlon, 
simning 

33 
 

20 
M.28.9 

S.D.14.49 

13 
M.27.7 

S.D.11.14 

Fotb 
Fotboll 
 

179 
 

76 
M.20.1 

S.D.5.97 

103 
M.20.6 

S.D.4.23 
Frii 
Friidrott 
 

45 
 

18 
M.23.4 

S.D.9.19 

27 
M.18.0 

S.D.5.25 
Gymn 
Gymnastik, dans 
aerobics, 
konståkning 
 

10 
 

2 
M.41.0 

S.D.0.32 

8 
M.24.5 

S.D.5.55 

Hand 
Handboll 
 

35 
 

35 
M.24.1 

S.D.6.26 
 

Isho 
Ishockey 
 

116 
 

116 
M.21.3 

S.D.6.62 
 

Inne 
Innebandy 
 

163 
 

54 
M.21.1 

S.D.3.93 

109 
M.18.6 

S.D.4.59 
Femk 
Modern femkamp 
 

11 
 

7 
M.23.5 

S.D.2.92 

4 
M.23.6 

S.D.2.09 

Orin 
Orintering 

329 
 

170 
M.29.5 

S.D.14.46 

159 
M.31.1 

S.D.15.57 

 
Nideffer et al. (2001) delade upp skicklighet i idrottare som hade 

tagit VM- och OS-medaljer och övriga. Visst är medaljörerna unika, 
men det kan finnas fler duktiga utövare i den andra gruppen som av 
olika anledningar inte lyckades ta medalj. Dessutom är det stor skillnad 
på prestationssituation för en idrottare som spelar i elitserien i hockey 
med 8000 åskådare på läktarna jämfört med division 5 i fotboll med 
kanske 15 stycken i publiken. Kriterierna för skicklighet blev därför 
”N1”, elitserie för lagidrott och landslag för individuella idrotter. ”N2” 
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bildar nivån under elitserien för lagidrott, till exempel superettan i 
fotboll, allsvenskan i ishockey, superelit för ishockeyjuniorer, etc. och 
för individuella idrotter räknas bland annat riksgymnasieelever och 
utövare som konkurrerar på SM-nivå. För den tredje skicklighetsnivån 
”N3” räknas lagidrotter i division 2 till 4 och individuella idrottare som 
tävlar på regionalnivå samt elever på lokala idrottsgymnasier. Till sist 
kategori ”N4”, vilket är lagidrottare, som regelbundet tränar och spelar 
match på lägre nivåer, exempelvis division 5 eller korpen. För 
individuella idrottare inkluderar ”N4” personer som deltar i vissa 
mindre tävlingssammanhang, distriktsmästerskap, etc. Jag är medveten 
om att det finns stora skillnader i denna fördelning av 
skicklighetsnivåer. Elitserie för herrar i hockey innebär att spelarna är 
heltidsanställda proffs med löner från 20000 till 150000 
kronor/månanden. Spelarna tränar i princip hela året och spelar två-tre 
matcher i veckan inför femtusen till tjugotusen åskådare på läktarna. 
Jämförs dessa ishockeyspelare med elitserie för dambasket blir det inte 
riktigt samma värld. För tjejerna gäller ingen lön, en match i veckan, 
ringa uppmärksamhet i media och cirka 50 personer som åskådare. 
Även mängden träningstid för olika idrottare under skicklighetsnivå 
”N1” kan skilja sig oerhört mycket. En elitserieishockeyspelare herrar 
tränar cirka 16 timmar/vecka medan en elitserieinnebandyspelare herrar 
tränar cirka 8 timmar/veckan. På damsidan kan en 
elitserieinnebandyspelare träna cirka 6 timmar/vecka medan en 
landslagsdeltagare i modern femkamp kan vara uppe på träningstider på 
25 timmar/vecka.  

 
I tabell 12 följer också en uppdelning i olika idrotter. Vissa idrotter 

har slagits samman till en kategori på grund av för få deltagare och att 
det finns stor likhet mellan sporterna. Anledningen till att varje idrott 
förkortas till fyra bokstäver är att den benämningen användes i de 
statistiska analyserna. Under rubriken ”Alpi” räknas alla alpina 
aktiviteter såsom slalom och snowboard. Alla racketsporter hamnar i 
gruppen ”Rack” och där ingår tennis, squash, badminton, bordtennis, 
etc. Under rubriken ”Golf” ingår långgolf och bangolf. Alla 
kampsporter är samlade under gruppen ”Kamp” och innehåller idrotter 
som judo, brottning, boxning, karate. Indelningsgruppen ”Skyt” är 
sporter som pistolskytte och olika typer av gevärsskytte samt även 
bågskytte. Konditionskrävande idrotter såsom terränglöpning, skidor, 
simning, triathlon, är placerade i ”Kond”. Friidrott hamnar som en egen 
kategori ”Frii” och där ingår dels alla kastgrenar och dels alla 
löpgrenar. Sporter som ibland innehåller rörelse till musik hamnar i 
gruppen ”Gymn” och består av konståkning, aerobics, gymnastik och 
dans. Till sist finns det en stor grupp med orienterare ”Orie” som 
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behöver kommenteras. I denna kategori finns även skidorienterare men 
majoriteten är deltagare på 5-dagars i orientering. Det innebär att det 
kan finns utövare i ”Orie” grupperingen som kanske har sitt 
huvudsakliga idrottsutövande i en annan sport. Jag har dock gjort den 
bedömningen att om en person ställer upp i en orienteringstävling som 
varar i fem dagar så finns det ett relativt stort intresse för orientering. 
Det är inte bara för gruppen orienterare som det är svårt att klassificera 
huvudidrotten. De yngre utövarna håller ofta på med flera idrotter och 
på mycket hög nivå. Det finns individer i tabell 12 som tillhör svensk 
juniorelit dels i fotboll, dels i innebandy och dels i bordtennis och det 
finns äldre utövare som under sin elitkarriär har VM- och OS-medaljer 
i lagidrott men som nu är låghandikappade golfare på heltid. Val av 
idrottskategori har därför styrts av insamlingstillfället. Till exempel om 
personen har deltagit i ett länslagsläger i fotboll samtidigt som utövaren 
kanske är lika duktig i ishockey har idrottaren ändå placerats i gruppen 
fotboll. 
 
Tabell 13 
Antal personer i olika åldersgrupper  
 
Åldersgrupper 
 

 
Antal 

 
Kvinnor 

 
Män 

<16 år 74 
 

59 
 

15 

16-18 år 353 
 

129 224 

18-20 år 161 
 

51 110 

20-22 år 
 

112 52 60 

22-24 år 
 

101 51 50 

24-28 år 141 
 

76 65 

28-32 år 58 
 

15 43 

32-40 år 
 

70 19 51 

40-50 år 75 
 

25 50 

50-60 år 57 
 

24 33 

>60 år 28 11 17 
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Eftersom TAIS anses kunna skilja på olika grupper med avseende på 
ålder (se exempelvis, Molander & Bäckman, 1996) grupperades 
försökspersonerna i åldersgrupper beskriva i tabell 13.  
 
 
Resultat: nya reliabiliteter 
 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa resultat som berör TAIS 
tillförlitlighet. Reliabilitet kan mätas på flera olika sätt. I denna studie 
kommer jag att göra tillförlitlighetsberäkningar av TAIS utifrån ”split-
half” och Cronbachs alfa. Anledningen till att jag har valt dessa 
testmetoder är att jag vill jämföra denna studie med liknande 
undersökningar. Matematiskt sett är reliabilitet på en mätning 
definierad som proportionen av skillnader i svaren som är orsakad av 
skillnader mellan de svarande (Cook & Cambell, 1979). Det vill säga 
att svaren för en tillförlitlig mätning endast skiljer sig åt på grund av att 
de svarande har olika åsikter och inte därför att mätningen är svårtolkad 
eller kan tolkas på flera sätt. Eftersom försökspersonerna i tabell 2 
endast har gjort TAIS en gång användes en split-half-metod för att 
estimera reliabilitet. Fördelen med att använda en split-half metod är att 
en inkonsistens mellan de två testhalvorna indikerar en inkonsistens i 
själv testet snarare än en förändring i personen, vilket kan inträffa vid 
test-retest (Murphy & Davidshofer, 2005). Resultat av split-half för 144 
frågor (N=1230) är:  

- Guttman Split-Half Coefficient (N=1230): .618 
 

Enligt Murphy och Davidshofer (2005) påverkas reliabiliteten i ett 
test beroende av karaktären på försökspersonernas individuella 
skillnader. De menar att ju större skillnader mellan individerna desto 
mer reliabelt testvärde. Utformningen av själva testet har stor betydelse 
för att tolka ett reliabilitetsvärde. Eftersom reliabiliteten ökar om 
korrelationen mellan de olika frågorna ökar så kommer ett test som 
mäter många olika faktorer att få ett lägre värde än ett test som endast 
mäter en faktor (Murphy & Davidshofer, 2005). En förklaring till det 
låga värdet på TAIS kan vara att de 144 frågorna mäter 18 olika 
faktorer. En nackdel med att använda en split-half metod är att det finns 
flera sätt att dela upp ett frågeformulär i två halvor. Resultatet som 
redovisas är en uppdelning av de 72 första frågorna och de 72 sista 
frågorna. Om alla möjliga kombinationer av split-half-varianter skulle 
genomföras skulle medelvärdet av alla dessa resultat var lika med 
koefficienten alfa vid test av inre konsistens (Cortina, 1993).  
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Resultatet av Cronbachs alfa för alla 144 frågorna (N=1230) är .844.  
 
Resultatet av inre konsistens för de olika skalorna redovisas i tabell 

14. Den sista kolumnen i tabell 14 beskriver vilka frågor som drar ner 
alfa värdet och vilket nytt värde som skalan får om frågorna 
exkluderas.  
 
Tabell 14 
Inre konsistens (Cronbachs alfa) för TAIS skalorna 
Skala Antal frågor Cronbachs alfa Fråga som 

påverkar 
Cronbachs alfa 

BET 6 .625  
 

OET 12 .606 Nr. 65 & 68 
(.634) 

BIT 8 .686  
 

OIT 9 .706  
 

NAR 12 .531 Nr. 25 (.577) 
 

RED 15 .543 Nr. 6 (.574) 
 

INFP 19 .770  
 

BCON 13 .598 Nr. 128 (.607) 
 

CON 19 .750  
 

SES 18 .638  
 

DEP 5 .712  
 

P/O 7 .722  
 

OBS 9 .402 Nr. 6 & 17 (.410) 
EXT 14 .745  

 
INT 11 .647  

 
IEX 8 .757  

 
NAE 9 .724  

 
PAE 9 .688  
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Cronbachs alfa bör överstiga 0.7 för att ett frågeformulär skall anses 
vara tillförlitligt (Pallant, 2001). Koefficienten påverkas av antal frågor 
som ingår i skalan. För skalor med mindre än tio frågor är det vanligt 
att få värden kring 0.5 (Kerlinger, 1986). Ett lågt alfa-värde indikerar 
att den skalan kan ge dålig beskrivning av en persons egenskaper eller 
att skalan inte är tillförlitlig för att fatta beslut om eventuella 
träningsåtgärder. Flera studier visar dock på att testreliabilitet mer beror 
på vad testresultaten ska användas till än på poängen på frågor och 
skalor (Schmidt, Le, & Ilies, 2003). Det är viktigt att komma ihåg att 
test och skalor som uppvisar hög reliabilitet inte nödvändigtvis mäter 
det de förväntas mäta (Murphy & Davidshofer, 2005). Cronbachs alfa 
validerar inte skalor utan validerar en tolkning av värden levererad från 
en skala (Benson & Hagvet, 1996). Det innebär att Cronbachs alfa 
estimerar hur väl ett observerat hopsatt resultat är generaliserbart till 
indikatorer på till exempel bred yttre uppmärksamhet (Hagvet & Zuo, 
2000). Risken finns att Crombachs alfa kan övervärdera 
generaliserbarheten i skalorna om personen som svarar på TAIS inte 
definierar världen på samma sätt som Nideffer. 
 

Murphy och Davidshofer (2005) menar att reliabiliteten i tabell 14 
ska relateras till de slutsatser som ska göras. Kraven på reliabilitet beror 
på om TAIS-resultaten ska användas för att identifiera individens 
uppmärksamhetsstil just nu eller om de ska användas för att urskilja 
individuella skillnader över en viss tid. Om TAIS ska användas som ett 
instrument för att mäta stabila indikatorer och har avgörande betydelse 
för den totala tolkningen av en idrottsutövares beteende är det viktigt 
att skalorna uppvisar hög inre stabilitet. Resultatet i tabell 14 varierar 
också beroende på vilka grupper som TAIS ska diskriminera emellan 
(Murphy & Davidshofer, 2005). Det blir självklart skillnader om TAIS 
ska användas för att se skillnader mellan nybörjare och experter eller 
om det ska användas för att urskilja medaljörerna i ett svenskt 
mästerskap i simning. I detta material är det mycket stor spridning dels 
mellan olika skicklighetsnivåer av utövare och dels mellan olika 
idrotter. Det kanske skulle bli ett bättre resultat om testpersonerna bara 
var en kategori idrottare, exempelvis fotbollsspelare. Det är också 
nödvändigt med hög reliabilitet på skalorna om TAIS ska användas för 
att till exempel sortera fotbollsspelare i olika skicklighetskategorier 
eller identifiera olika spelpositioner utifrån små individuella skillnader. 
Till sist anser Murphy och Davidshofer (2005) att en förklaring till 
höga eller låga värden på olika skalor kan bero på om de mäter stabila 
eller instabila faktorer. De låga värdena på till exempel OET, NAR, 
RED, BCON och OBS skulle kunna indikera att dessa mått inte mäter 
någon stabil personlighet utan istället är indikatorer på tillfälliga 
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tillstånd. Resultatet i tabell 14, från .40 (OBS) till .77 (INFP) är också 
något lägre jämfört med andra studier. Nideffer (1976, 1977) redovisar 
korrelationer från .60 (OBS) till .93 (P/O). Albrecht och Feltz (1987) 
visar en variation från .72 till .92. Bergandi, Shryock och Titus (1990) 
rapporterar ett resultat på .74 till .88. Summers, Miller och Ford (1991) 
har en spridning från .58 till .91. Förklaringen till att subskalorna har ett 
lägre alfa-värde i denna studie jämfört med andra prövningar är att 
detta material, till skillnad från tidigare studier, har en mycket stor 
spridning dels mellan olika skicklighetsnivåer av utövare och dels 
mellan olika idrotter.  
 
 
Resultat: validitet 
 
Murphy och Davidshofer (2005) menar att det finns två olika typer av 
validitet, dels validiteten för att mäta en speciell egenskap, karaktär 
eller attribut hos en person och dels validiteten att predicera framtida 
utfall och fatta beslut om individer. Det innebär att hög validitet för ett 
mätinstrument inte är en garanti för hög validitet för att predicera 
framtida utfall (Guion, 1991). Även om TAIS skulle uppvisa en hög 
validitet för att mäta idrottsutövares definierade uppmärksamhetsstil 
kanske detta mått skulle vara en dålig indikator på framgångsfaktorer i 
idrott. Detsamma gäller det motsatta. Även om TAIS inte skulle mäta 
en utövares uppmärksamhet kan det ändå vara ett bra instrument för att 
identifiera poängkungar i ishockey.  
 

Redovisningen av TAIS validitet kommer att ha strukturen att jag 
först redogör för resultatet för de enskilda skalorna. Resultatet för varje 
skala beskrivs i en tabell med deskriptiva data för varje fråga som ingår 
i skalan. Denna tabell visar förutom medelvärde och standardavvikelse 
även svarsfrekvensen på de olika svarsalternativen. I anslutning till 
denna tablå görs en kortare analys av påståendenas kvalitet och 
lämplighet att tillhöra just denna skala. Därefter granskas skalans 
förmåga att göra åtskillnad på skicklighet och kön och på skill”-
kategori och kön. Resultatet visas i en tabell med deskriptiva data 
grupperad på män och kvinnor. I tabellen visas endast data för de 
personer som idrottar, det vill säga de personer som inte idrottar är 
utelämnande. Däremot finns alla kategorier med i tolkning av skalans 
förmåga att särskilja mellan olika grupper. Resultatet av skalans 
förmåga att diskriminera mellan grupper och kön analyseras med en 
tvåvägs ANOVA och en post-hoc jämförelse med Tukey HS.D. För att 
granska hur väl TAIS kan diskriminera mellan olika idrotter har jag valt 
att dels studera utfallet på fyra individuella idrotter och dels på fyra 
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lagidrotter. De fyra individuella idrotterna är alpint, golf, orientering 
och kampsport. De fyra lagsporterna är basket, fotboll, innebandy och 
ishockey. De skilda idrotterna ställer olika krav på sin utövare vilket i 
så fall borde synas i en analys. Till sist sammanställs alla de olika 
analyserna på skalor dess resultat diskuteras. I samband med denna 
diskussion redovisas också ett resultat av en MANOVA för att granska 
effekten av risken för massignifikans. Avslutningsvis görs en 
granskning av de underliggande uppmärksamhetsskalorna genom att 
utföra faktoranalys.  
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Resultat: bred yttre uppmärksamhet (BET) 
 
Tabell 15 visar frågor som avser att mäta utövarens förmåga att ta in 
yttre information.  
 
Tabell 15 
Deskriptiva data för frågorna i BET skalan  
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

34 

Jag är bra på att 
snabbt fatta 
komplicerade 
situationer, som t.ex. 
avgöra vem i en 
grupp om 4-5 barn 
som började slåss 
eller se hur en 
fotbollsmatch håller 
på att utvecklas. 

3.5 
.85 

-0.31 
0.8 11.2 33.7 44.4 9.7 

42 

Jag håller reda på 
vad alla sysslar med 
om jag befinner mig 
på en 
idrottsanläggning 
eller i ett rum fullt 
med barn. 

3.1 
1.00 
-0.11 

5.0 28.4 28.4 33.5 4.6 

44 

Jag är bra på att 
snabbt titta igenom 
en folksamling och 
upptäcka en viss 
person eller ett visst 
ansikte. 

3.6 
.89 

-0.56 
1.4 11.8 25.4 50.0 11.3 

55 

Jag har svårt för att 
kunna avgöra hur 
andra människor 
känner enbart genom 
att iaktta de eller 
lyssna till när de talar. 

2.4 
.81 
0.47 

10.7 51.5 28.5 8.7 0.6 

65 

Jag är bra på att 
överblicka en yta och 
snabbt plocka ut olika 
objekt, som tex när 
man ska finna gömda 
föremål i teckningar. 

3.4 
.83 

-0.35 
1.6 9.8 39.5 41.7 7.3 

68 

Jag kan räkna ut hur 
jag ska ta andra 
människor bara 
genom att titta på 
dem. 

3.0 
.84 

-0.06 
3.4 25.0 46.0 23.4 2.1 

 
Anledningen till att fråga 55 i tabell 15 har en positiv skevhet (0,47) 

beror på att frågan har en negativ riktning i förhållande till utövarens 
förmåga att ta in yttre information. Vid uträkning av BET-värdet kastas 
först alla svar om på fråga 55.  
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Tabell 16 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för BET med avseende på typ 
av idrott  
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 14.1 
 

3.11 14.1 3.13 14.3 3.44 14.0 2.67 

Män 14.2 
 

3.04 14.0 2.77 13.6 3.41 14.7 2.99 

Total 14.1 
 

3.08 14.0 2.88 13.9 3.44 14.4 2.79 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

BET med avseende på typ av idrott visas i tabell 16. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att beroendevariablerna över de olika 
grupperna inte är homogena (Levene´s test of Equality of Error 
Variances, p = .004). Pallent (2001) rekommenderar att det därför bör 
användas en mer stringent signifikansnivå (p < .01) för att utvärdera 
resultatet. Den statistiska analysen visade att det inte finns några 
signifikanta skillnader med avseende på Kön, F(1, 1222) < 1.00. Det 
finns inte heller någon signifikant skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 
1222) = 1.43, p >.01. Däremot finns det en signifikant 
interaktionseffekt, Kön x Typ av idrott, F(3, 1222) = 4.33, p= .005. 
Kvinnor i open skill-idrotter har ett högre värde på BET jämfört med 
män i samma kategori medan det blir tvärtom vid i lagidrotter. 
 
Tabell 17 
Medelvärde och standardavvikelse för BET med avseende på skicklighetsnivå 

 N1 
 

N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

14.0 2.81 14.6 2.17 14.1 3.17 13.2 2.52 

Män 
 

15.0 3.25 14.7 2.96 14.0 3.12 13.3 2.87 

Total 
 

14.6 3.10 14.6 2.60 14.1 3.14 13.3 2.79 

 
Tabell 17 visar en sammanställning av medelvärde och 

standardavvikelse för skalan BET med avseende på skicklighetsnivå. 
En 2 (Kön) x 5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det inte finns 
några signifikanta skillnader med avseende på Kön, F < 1.00. Däremot 
finns det en mycket svag signifikant skillnad på Skicklighetsnivån, F(4, 
1220) = 2.05, p<.10. Post-hoc test med Tukey HS.D. indikerar att det 
föreligger en signifikant skillnad mellan skicklighetsnivå 1 och 4 samt 
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mellan skicklighetsnivå 2 och 4. Det finns ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan Kön och Skicklighetsnivå, F < 1.00.  
 
Tabell 18 
Medelvärde och standardavvikelse för BET med avseende på några 
individuella idrotter 
 Alpint 

 
Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

13.5 1.41 13.4 2.69 14.3 3.45 14.4 3.63 

Män 
 

12.1 3.46 13.8 3.02 13.6 3.40 13.5 3.44 

Total 
 

12.5 3.08 13.7 2.94 13.9 3.44 14.0 3.55 

 
Sammanställningen i tabell 18 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BET med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 19 
Medelvärde och standardavvikelse för BET med avseende på några 
lagidrotter 
 Basket 

 
Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

14.3 2.88 14.2 2.90 13.8 2.42 - - 

Män 
 

14.8 3.79 14.6 3.01 14.5 3.11 14.9 2.96 

Total 
 

14.5 3.20 14.3 2.94 14.0 2.68 14.9 2.96 

 
Sammanställningen i tabell 9 visar en jämförelse av medelvärde och 

standardavvikelse för skalan BET med avseende på några lagidrotter. 
En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade enbart att det finns en svag 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 523) = 3.17, p= .076. 
De kvinnliga lagspelarna tycks ha en sämre förmåga att hantera yttre 
information jämfört med sina manliga kollegor.  
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Tabell 20 
Medelvärde och standardavvikelse för BET med avseende på åldersintervallet 
14 år till >60 år 
Åldersintervall Total 

 
Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 
år 

12.6 2.64 12.0 3.53 12.7 2.38 

16-18  
år 

14.2 3.13 14.4 3.05 13.9 3.25 

18-20  
år 

13.8 3.18 13.7 3.06 14.1 3.45 

20-22  
år 

14.5 2.91 14.2 3.07 14.9 2.70 

22-24  
år 

14.6 2.43 14.6 2.89 14.6 1.91 

24-28  
år 

14.5 3.04 14.4 3.12 14.6 2.98 

28-32  
år 

15.5 2.81 15.5 2.76 15.4 3.07 

32-40  
år 

14.5 3.31 14.3 3.25 15.0 3.52 

40-50  
år 

14.8 2.92 14.4 2.97 15.7 2.65 

50-60  
år 

12.9 3.33 12.5 3.36 13.5 3.28 

>60  
år 

12.2 2.92 12.5 2.63 11.7 3.41 

 
Sammanställningen i tabell 20 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BET med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det finns en signifikant 
skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 5.95, p< .000. Post-hoc test 
med Tukey HS.D. indikerar att det föreligger signifikanta skillnader 
mellan flera olika åldersgrupper. Åldersfördelningen för BET 
illustreras i figur 7. Åldersgruppen <16 år har en signifikant divergens 
med alla andra åldersgrupper förutom 18-20 år, 50-60 år och >60 år. 
Åldersgruppen 18-20 år uppvisar en skillnad gentemot 28-32 år. 
Åldersgruppen 50-60 år och >60 år skiljer sig från 22-24 år, 24-28 år, 
28-32 år och 40-50 år. Åldersgruppen >60 år avviker också från 
gruppen 32-40 år. 
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Figur 7. BET. Skalpoäng (medelvärden) över ålder och kön. 
 
Den optimala breda yttre uppmärksamhetsförmågan tycks enligt figur 7 
vara 28-32 år för män och 40-50 år för kvinnor. Det finns dock ingen 
signifikant interaktion mellan Kön och Ålder, p > .05. 
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Resultat: störningar av yttre information (OET) 
 
Tabell 21 visar frågor som avser att mäta utövarens förmåga att hantera 
störningar av yttre information.  
 
Tabell 21 
Deskriptiva data för frågorna i OET skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

1 

När folk talar med 
mig störs jag av vad 
som händer 
runtomkring mig. 

2.5 
.73 
0.16 

6.9 46.1 40.4 6.4 0.2 

7 

Jag hoppar fram och 
tillbaka mellan olika 
uppgifter när jag ska 
göra någonting. 

2.7 
.91 
0.20 

6.9 38.9 33.4 19.4 1.4 

8 
När jag jobbar med 
någonting så sker det 
ryckvis och ojämnt. 

2.4 
.88 
0.43 

11.2 48.7 26.3 13.2 0.7 

11 
Jag upplever världen 
som ett förvirrat 
oväsen 

1.8 
.92 
1.00 

47.3 31.2 16.0 4.6 0.8 

29 
När jag tänker på 
något störs jag av 
vad jag ser och hör. 

2.6 
.84 
0.22 

8.6 41.3 38.0 11.2 0.9 

30 
Händelser eller saker 
väcker lätt min 
uppmärksamhet. 

3.7 
.72 

-0.35 
0.3 4.8 33.1 53.0 8.8 

33 

Med så mycket som 
händer omkring mig 
är det svårt att tänka 
alls någon längre tid. 

2.3 
.85 
0.42 

15.3 48.1 27.7 8.3 0.7 

35 

När jag är ute och 
handlar har jag svårt 
att bestämma mig 
eftersom det finns så 
många alternativ. 

2.6 
1.10 
0.44 

13.9 39.7 23.1 17.3 5.9 

46 

Jag blir förvirrad när 
jag försöker titta på 
aktiviteter där flera 
saker händer 
samtidigt som tex vid 
en fotbollsmatch. 

1.7 
.76 
1.15 

47.2 41.6 8.4 2.4 0.3 

56 

Folk måste repetera 
vad de säger till mig 
eftersom jag blir störd 
av ovidkommande 
saker som händer 
runtomkring mig. 

2.4 
.80 
0.36 

9.9 49.4 31.1 9.2 0.3 
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Tabell 21 
Fortsättning; Deskriptiva data för frågorna i OET skalan 

65 

Jag är bra på att 
överblicka en yta och 
snabbt plocka ut olika 
objekt, som tex när 
man ska finna gömda 
föremål i teckningar. 

3.4 
.83 

-0.35 
1.6 9.8 39.5 41.7 7.3 

68 

Jag kan räkna ut hur 
jag ska ta andra 
människor bara 
genom att titta på 
dem. 

3.0 
.84 

-0.06 
3.4 25.0 46.0 23.4 2.1 

 
Sammanställningen i tabell 21 visar att frågorna 30 och 65 avviker i 

skevhet från de andra frågorna. Resultatet av Cronbachs alfa för OET i 
tabell 4 visade också att frågorna 65 och 68 drog ner värdet. 
Medelvärdet för frågorna i skalan OET ska tolkas som att ju högre 
medelvärde desto sämre förmåga att hantera yttre störningar. Vid en 
noggrannare studie av frågornas 30, 65 och även i viss mån 68 är det 
svårt att förstå hur de ska kunna mäta förmågan att hantera yttre 
störningar. Dessa frågor borde snarare vara en indikation på bra yttre 
uppmärksamhet.  
 
Tabell 22 
Medelvärde och standardavvikelse för OET med avseende på typ av idrott 
 Alla kategorier 

 
Closed skill Open skill Team skill 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.1 5.23 15.8 5.62 17.4 5.26 17.3 5.02 

Män 
 

15.8 5.14 15.9 5.36 16.2 5.38 15.6 4.91 

Total 
 

16.4 5.21 15.9 5.43 16.7 5.36 16.3 5.03 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

OET med avseende på typ av idrott visas i tabell 22. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnad med avseende på kön, F(1, 1222) = 6.13, p= .013. Kvinnor har 
jämfört med män högre värden på OET förutom inom ”closed skill” 
idrotter  
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Tabell 23 
Medelvärde och standardavvikelse för OET med avseende på 
skicklighetsnivå 

 N1 
 

N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

15.6 4.33 16.6 4.54 17.5 5.32 15.7  7.56 

Män 
 

14.8 4.65 15.4 5.49 16.2 5.13 14.6 5.93 

Total 
 

15.2 4.51 15.9 5.08 16.7 5.23 14.8 6.22 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

OET med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 23. En 2 (Kön) x 5 
(Skicklighetsnivå) ANOVA visade att beroende variablerna över de 
olika grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att 
det finns en signifikant skillnader med avseende på Kön, F(1, 1220) = 
5,46, p=.020. Eftersom grupperna inte var homogena bör dock detta 
resultat tolkas med försiktighet. Det finns också en signifikant skillnad 
på Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 3,99, p=.003. Post-hoc-testet 
indikerade att det föreligger en signifikant skillnad mellan 
skicklighetsnivå 1 och 3 samt mellan skicklighetsnivå 3 och 4. Däremot 
finns det ingen signifikant interaktionseffekt mellan Kön och 
Skicklighetsnivå, F(4, 1220) < 1.00.  
 
Tabell 24 
Medelvärde och standardavvikelse för OET med avseende på några 
individuella idrotter 
 Alpint 

 
Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.7 7.09 15.1 6.57 17.2 5.19 20.6 6.15 

Män 
 

19.5 6.27 15.8 5.61 15.6 5.16 16.3 5.28 

Total 
 

19.0 6.42 15.6 5.82 16.4 5.23 17.4 5.77 

 
Sammanställningen i tabell 24 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan OET med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
finns en signifikant skillnad på enbart Idrott, F(3, 523) = 3.81, p= .010. 
Post-hoc testet indikerade att det dels föreligger en signifikant skillnad 
mellan alpint och golf och dels mellan alpint och orientering. Det finns 
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en svag signifikant interaktionseffekt, Kön x Idrott, F(3, 523) = 2.22, 
p= .085. Manliga utövare tycks jämfört med kvinnliga utövare i alpint 
och golf vara sämre på att hantera yttre störningar medan det motsatta 
tycks gälla i orientering och kampsport. 
 
Tabell 25 
Medelvärde och standardavvikelse för OET med avseende på några 
lagidrotter 
 Basket 

 
Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

14.4 4.07 17.3 4.95 17.8 5.23 - - 

Män 
 

15.7 5.42 15.8 5.36 15.6 4.31 15.1 4.81 

Total 
 

14.9 4.59 16.6 5.17 17.1 5.05 15.1 4.81 

 
Sammanställningen i tabell 25 visar en jämförelse av medelvärde och 
standardavvikelse för skalan OET med avseende på några lagidrotter. 
En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det inte finns några 
signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 26 
Medelvärde och standardavvikelse för OET med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
 Total 

 
Män Kvinnor 

Åldersintervall 
 

M S.D. M S.D. M S.D. 

<16år 17.9 5.24 18.1 4.82 17.9 5.38 
16-18år 16.8 5.34 16.4 5.30 17.6 5.36 
18-20 år 16.7 5.33 16.3 5.05 17.4 5.86 
20-22 år 16.5 4.31 15.6 4.11 17.6 4.31 
22-24 år 15.4 4.84 15.2 4.67 15.7 5.04 
24-28 år 15.4 4.94 14.6 5.02 16.1 4.79 
28-32 år 14.7 5.27 13.9 5.13 17.0 5.15 
32-40 år 15.2 5.87 15.3 6.49 14.9 3.88 
40-50 år 15.8 4.27 15.1 4.33 17.2 3.86 
50-60 år 17.6 6.07 16.7 5.16 18.9 7.07 
>60 år 17.6 5.19 17.4 4.69 17.8 6.11 
 

Sammanställningen i tabell 26 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan OET med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det finns en signifikant 
skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 10.25, p= .001. Kvinnor 
tycks överlag vara sämre på att hantera yttre störningar än sina manliga 
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kollegor. Det finns en signifikant skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) 
= 2.98, p= .001. Post-hoc test indikerar att det föreligger flera 
signifikanta skillnader. Åldersfördelningen för OET illustreras i figur 8. 
Åldersgruppen <16år har en signifikant divergens med åldersgrupperna 
22-24 år, 24-28 år, 28-32 år och 32-40 år. Åldersgruppen 28-32 år 
uppvisar en skillnad gentemot 50-60 år.  
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Figur 8. OET. Skalpoäng (medelvärden) över ålder och kön. 
 

Den optimala förmågan att hantera yttre störningar tycks enligt figur 
8 vara 28-32 år för män och 32-40 år för kvinnor. Det finns dock ingen 
signifikant interaktionseffekt mellan Kön och Ålder, F(10, 1208) < 
1.00. 
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Resultat: bred inre uppmärksamhet (BIT) 
 
Tabell 27 visar frågor som avser att mäta utövarens förmåga att ta hand 
om inre information  
 
Tabell 27 
Deskriptiva data för frågorna i BIT skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

3 
Jag har lätt för att 
komma på idéer. 

3.6 
.81 

-0.25 
0.4 8.5 34.0 45.8 11.3 

20 
Jag är en "tänkare" 
och "filosof". 

2.8 
1.07 
0.02 

12.4 26.9 33.5 22.4 4.7 

24 
Jag har bredare 
intressen än de flesta 
andra människor. 

3.3 
.95 

-0.19 
2.4 18.6 34.3 36.1 8.5 

27 
Jag kan lätt 
koncentrera mig på 
flera saker samtidigt. 

3.3 
.83 

-0.41 
1.8 13.7 38.6 41.5 4.4 

34 

Jag är bra på att 
snabbt fatta 
komplicerade 
situationer, som tex 
avgöra vem i en 
grupp om 4-5 barn 
som började slåss 
eller se hur en 
fotbollsmatch håller 
på att utvecklas. 

3.5 
.85 

-0.31 
0.8 11.2 33.7 44.4 9.7 

51 

I spel och lagsporter 
gör jag misstag 
därför att jag tittar för 
mycket på vad en 
deltagare gör och 
glömmer bort de 
andra. 

2.1 
.79 
0.51 

20.9 52.6 21.4 4.8 0.2 

52 

Jag kan planera flera 
drag i förväg i 
komplicerade spel 
som schack och 
bridge. 

2.8 
1.09 
0.08 

12.6 29.2 29.5 23.4 5.2 

70 

Jag har lätt för att 
koppla ihop idéer från 
många olika 
områden. 

3.2 
.81 

-0.12 
1.5 15.2 47.4 31.6 4.2 

 
Anledningen till att fråga 51 i tabell 27 har en positiv skevhet (0,51) 

beror på att frågan har en negativ riktning i förhållande till utövarens 
förmåga att hantera inre information. Vid uträkning av BIT-värdet 
svängs först alla svar på fråga 51. Däremot kan det ifrågasättas i vilken 
omfattning fråga 51 mäter en idrottares förmåga att hantera inre 
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information. Innebörden i frågan indikerar mer en utövares förmåga att 
hantera yttre information eller förmågan att flytta fokus.  
 
Tabell 28 
Medelvärde och standardavvikelse för BIT med avseende på typ av idrott 
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.5 3.78 17.8 4.40 17.8 3.97 17.2 3.42 

Män 
 

19.1 4.13 18.8 4.06 19.3 4.64 19.0 3.76 

Total 
 

18.4 4.05 18.5 4.18 18.6 4.41 18.2 3.72 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

BIT med avseende på typ av idrott visas i tabell 28. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att beroendevariablerna över de olika 
grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att det 
endast finns en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1222) = 
7.36, p=.007. Kvinnor har jämfört med män lägre snitt på BIT oavsett 
typ av idrott.  
 
Tabell 29 
Medelvärde och standardavvikelse för BIT med avseende på skicklighetsnivå 

 N1 
 

N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.5 3.36 17.8 2.99 17.6 3.93 16.5 3.78 

Män 
 

19.9 3.56 19.3 4.08 19.0 4.24 17.7 3.78 

Total 
 

18.9 3.66 18.6 3.66 18.4 4.17 17.5 3.78 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

BIT med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 29. En 2 (Kön) x 5 
(Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det endast inns en signifikant 
skillnader med avseende på kön, F(1, 1220) = 11.67, p=.001. Männen 
uppvisar ett högre värde på BIT vid alla skicklighetsnivåer.  
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Tabell 30 
Medelvärde och standardavvikelse för BIT med avseende på några 
individuella idrotter 
 Alpint 

 
Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

16.0 3.42 17.0 4.64 17.9 4.01 17.1 3.28 

Män 
 

15.8 4.88 18.1 4.11 19.6 4.63 19.3 4.29 

Total 
 

15.8 4.46 17.8 4.24 18.8 4.42 18.7 4.12 

 
Sammanställningen i tabell 30 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BIT med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
finns en marginellt signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 
523) = 3.40, p= .066. I alla sporter utom alpint uppvisar manliga 
utövare jämfört med kvinnor en större analytisk förmåga. Det finns en 
signifikant skillnad på enbart idrott, F(3, 523) = 4.60, p= .003. Post-hoc 
test indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan alpint och 
alla andra idrotter. Det finns ingen signifikant interaktionseffekt med 
avseende på kön och idrott, F(3, 523) < 1.00.  
 
Tabell 31 
Medelvärde och standardavvikelse för BIT med avseende på några lagidrotter 
 Basket 

 
Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.8 3.55 17.2 3.59 17.1 3.38   

Män 
 

21.1 3.32 18.5 4.01 19.5 3.66 19.0 3.62 

Total 
 

19.0 3.80 17.8 3.82 17.9 3.64 19.0 3.62 

 
Sammanställningen i tabell 31 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BIT med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 25.05, p< .000. 
Kvinnliga utövare har sämre analytisk förmåga jämfört med manliga 
kollegor. Det finns en mycket svag signifikant skillnad på enbart 
lagsport, F(3, 495) = 2.18, p= .090. Post-hoc test indikerar att 
ishockeyspelare skulle vara bättre på att hantera inre information 
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jämfört med fotboll och innebandy. Det finns ingen signifikant 
interaktionseffekt för Kön x Lagsport, F(3, 495) = 1.74, p > .05. 
 
Tabell 32 
Medelvärde och standardavvikelse för BIT med avseende på åldersintervallet 
14 år till >60 år 
 Total 

 
Män Kvinnor 

Åldersintervall 
 

M S.D. M S.D. M S.D. 

<16 
år 

16.4 3.65 16.9 4.24 16.2 3.51 

16-18  
år 

18.1 4.18 18.8 4.16 16.9 3.96 

18-20  
år 

18.2 3.91 18.5 3.88 17.4 3.90 

20-22 
år 18.4 3.43 19.2 3.64 17.5 2.96 

22-24  
år 

18.7 3.30 19.6 3.38 17.9 3.04 

24-28  
år 

19.2 4.12 19.7 4.73 18.8 3.50 

28-32  
år 

20.4 3.87 20.7 3.69 19.5 4.34 

32-40  
år 

19.8 3.92 20.4 3.78 18.1 3.89 

40-50  
år 

19.8 3.66 20.1 3.64 19.4 3.73 

50-60  
år 16.7 4.85 16.6 5.08 16.9 4.62 

>60  
år 

16.1 3.52 16.5 3.62 15.5 3.45 

 
Sammanställningen i tabell 32 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BIT med avseende på åldersintervall 
och kön. En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att grupperna inte är 
homogena över de olika beroendevariablerna. Det finns en signifikant 
skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 16.16, p < .000. Kvinnor 
tycks överlag vara sämre på att hantera inre information än sina 
manliga kollegor. Det finns en signifikant skillnad för Ålder, F(10, 
1208) = 6.47, p < .000. Post-hoc test indikerade att det föreligger flera 
signifikanta skillnader. Åldersfördelningen för BIT illustreras i figur 9. 
Åldersgruppen <16år har en signifikant skiljaktighet med alla 
åldersgrupperna utom de äldsta 50-60 år och <60 år. Åldersgruppen 16-
18 år uppvisar en skillnad gentemot 28-32 år, 32-40 år och 40-50 år. 
Åldersgruppen 18-20 år uppvisar en avvikelse gentemot 28-32 år och 
40-50 år. Åldersgruppen 20-22 år uppvisar en differens gentemot 28-32 
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år. Åldersgrupperna 20-22 år, 24-28 år, 28-32 år, 32-40 år, 40-50 år och 
50-60 år uppvisar en skillnad gentemot 50-60 år och >60 år.  
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Figur 9. BIT. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
 
Den optimala förmågan att hantera inre information tycks enligt figur 9 
vara 28-32 år för både män och kvinnor. Det finns dock ingen 
signifikant interaktionseffekt mellan kön och ålder, F(10, 1208) < 1.00. 
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Resultat: störningar av inre information (OIT) 
 
Tabell 33 visar frågor som ska mäta utövarens förmåga att hantera 
störningar av inre karaktär.  
 
Tabell 33 
Deskriptiva data för frågorna i OIT skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

2 

När folk talar med 
mig störs jag av mina 
egna tankar och 
idéer. 

2.3 
.81 
0.20 

12.0 44.8 35.4 7.3 0.4 

10 

Mina tankar och idéer 
kommer så snabbt att 
jag inte riktigt hänger 
med. 

2.3 
.88 
0.49 

15.4 48.2 25.5 9.8 0.9 

19 

Jag fångas av mina 
tankar och glömmer 
bort vad som pågår 
runtomkring mig. 

2.6 
.85 
0.03 

7.6 35.6 41.4 14.7 0.7 

28 

När jag tittar på något 
eller lyssnar på något 
störs jag av mina 
tankar. 

2.4 
.85 
0.25 

12.7 43.5 33.9 9.3 0.7 

47 

Jag har så många 
saker att tänka på att 
jag blir förvirrad och 
glömsk. 

2.5 
.95 
0.41 

13.3 42.1 30.0 12.3 2.2 

59 

I skolan gav (ger) jag 
alldeles för vida och 
ovidkommande svar 
på lärarens frågor. 

2.1 
.78 
0.63 

19.4 55.8 19.8 4.4 0.5 

69 

Jag har lätt att så gå 
upp i ett samtal att 
jag glömmer viktiga 
saker som tex en 
kastrull på spisen 
eller att bilmotorn står 
och går. 

2.3 
.93 
0.41 

18.0 43.8 25.8 11.5 0.9 

72 

Folk måste upprepa 
saker och ting för mig 
eftersom jag blir störd 
av mina egna 
ovidkommande 
tankar. 

2.2 
.83 
0.49 

20.2 50.2 23.1 6.1 0.3 

73 

Folk kan lätt lura mig 
eftersom jag inte 
lägger märke till hur 
de ler när de skojar 
med mig eller hör 
deras skämtsamma 
ton. 

1.9 
.77 
0.77 

33.8 49.7 13.2 3.0 0.2 

 
Sammanställningen i tabell 33 visar att frågorna uppvisar ett liknande 
resultat. Ingen fråga sticker ut åt något håll. 
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Tabell 34 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för OIT med avseende på typ av 
idrott  
 Alla kategorier 

 
Closed skill Open skill Team skill 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

12.2 4.10 11.9 4.33 12.0 3.68 12.3 4.31 

Män 
 

11.4 4.21 11.8 4.00 11.8 4.37 11.0 4.19 

Total 
 

11.7 4.17 11.9 4.10 11.9 4.08 11.6 4.29 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

OIT med avseende på typ av idrott visas i tabell 34. Den statistiska 
analysen visade att det finns en signifikant skillnad med avseende på 
Kön, F(1, 1222) = 5.67, p=.017. Kvinnor har jämfört med män högre 
snitt på OIT oavsett typ av idrott. Det finns ingen signifikant skillnad 
på enbart Typ av idrott, F(3, 1222) = 0.88. Det finns en signifikant 
interaktionseffekt, Kön*Typ av idrott, F(3, 1222) = 2.37, p= .069, Män 
som håller på med ”closed skill” idrotter har högre snitt än män som 
bedriver ”open skill” och lagidrott. För kvinnor är resultatet för OIT 
tvärtom.  
 
Tabell 35 
Medelvärde och standardavvikelse för OIT med avseende på skicklighetsnivå 

 N1 
 

N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

11.6 3.85 12.2 3.78 12.3 4.15 10.6 4.64 

Män 
 

10.9 4.10 12.1 4.77 11.6 4.18 10.8 4.03 

Total 
 

11.2 3.99 12.1 4.31 11.9 4.18 10.8 4.12 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

OIT med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 35. En 2 (Kön) x 5 
(Skicklighetsnivå) ANOVA gav inga signifikanta effekter, ps > .05.  
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Tabell 36 
Medelvärde och standardavvikelse för OIT med avseende på några 
individuella idrotter 
 Alpint 

 
Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

12.1 3.48 11.0 4.29 11.8 3.76 14.2 3.1 

Män 
 

12.4 3.86 11.8 4.16 11.5 4.51 11.5 3.81 

Total 
 

12.3 3.70 11.6 4.19 11.6 4.16 12.2 3.79 

 
Sammanställningen i tabell 36 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan OIT med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 37 
Medelvärde och standardavvikelse för OIT med avseende på några lagidrotter 
 Basket 

 
Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

11.0 4.35 12.0 4.23 12.9 4.40   

Män 
 

11.1 4.76 10.7 4.40 11.1 3.50 10.8 4.06 

Total 
 

11.0 4.45 11.4 4.34 12.1 4.20 10.8 4.06 

 
Sammanställningen i tabell 37 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan OIT med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det endast finns 
en svag signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 2.85, p= 
.092. Kvinnliga fotbolls- och innebandyspelare tycks jämfört med sina 
manliga kollegor uppvisa en sämre förmåga att hantera störningar från 
sina egna känslor och tankar.  

 
Sammanställningen i tabell 38 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan OIT med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA gav inga signifikanta effekter, ps > 
.05. Åldersfördelningen för OIT illustreras i figur 10. Den optimala 
förmågan att hantera yttre störningar tycks enligt figur 10 vara 28-32 år 
för män och 32-40 år för kvinnor.  
Tabell 38 
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Medelvärde och standardavvikelse för OIT med avseende på åldersintervallet 
14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 år 13.1 4.56 12.1 4,50 13,4 4,57 
16-18 år 11.6 4.30 11.3 4,36 12,2 4,15 
18-20 år 11.8 4.27 11.6 4,24 12,1 4,35 
20-22år 11.8 3.65 11.4 3,32 12,1 3,98 
22-24 år 11.5 4.11 11.3 4,13 11,7 4,12 
24-28 år 11.6 4.16 11.3 4,31 11,8 4,04 
28-32 år 11.2 4.32 10.8 4,71 12,2 2,81 
32-40 år 11.0 4.30 11.1 4,53 10,7 3,71 
40-50 år 12.1 3.61 11.8 3,60 12,8 3,61 
50-60 år 11.9 3.82 12.1 3,98 11,7 3,68 
>60 år 12.2 4.45 12.4 4,72 12,0 4,22 
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Figur 10. OIT. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: smal fokuserad uppmärksamhet (NAR) 
 
Tabell 39 visar frågor som ska mäta utövarens förmåga till smal 
fokusering. 
 
Tabell 39 
Deskriptiva data för frågorna i NAR skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

4 

Mina tankar kretsar 
bara runt de 
människor och saker 
som finns i min 
omedelbara närhet 

2.6 
.88 
0.15 

7.9 38.6 35.6 17.0 0.9 

6 

När jag gör någonting 
så går jag tillväga på 
ett målinriktat, 
noggrant och logiskt 
sätt. 

3.6 
.78 

-0.51 
0.7 7.7 30.8 52.0 8.7 

14 
När jag läser en bok 
utestänger jag lätt allt 
annat. 

3.2 
1.13 
-0.32 

7.7 19.5 25.1 35.9 11.8 

18 
Jag tänker på en sak 
i taget. 
 

2.7 
.94 
0.26 

7.7 40.4 30.3 19.7 1.9 

25 
Jag har smalare 
intressen än de flesta 
andra människor. 

2.2 
.88 
0.60 

20.7 48.8 21.6 8.0 0.8 

26 
Jag kan lätt 
koncentrera mig på 
en enda detalj. 

3.4 
.90 

-0.29 
1.2 16.2 32.1 42.3 8.2 

28 

När jag tittar på något 
eller lyssnar på något 
störs jag av mina 
tankar. 

2.4 
.85 
0.25 

12.7 43.5 33.9 9.3 0.7 

29 
När jag tänker på 
något störs jag av 
vad jag ser och hör. 

2.5 
.84 
0.22 

8.6 41.3 38.0 11.2 0.9 

31 
Jag har lätt för att 
hålla fast tanken vid 
en viss idé. 

3.4 
.77 

-0.27 
0.9 10.7 42.8 40.9 4.7 

32 

Jag är bra på att 
urskilja olika 
instrumentstämmor i 
ett musikstycke som 
jag lyssnar på. 

2.7 
1.26 
0.27 

21.6 29.1 19.8 21.0 8.5 

43 

Jag kan lätt 
koncentrera mig på 
en enda synbild eller 
på ett enda ljud. 

3.3 
.85 

-0.21 
1.1 15.2 38.4 38.8 6.3 

49 

Jag glömmer lätt 
mina problem när jag 
tittar på en bra film 
eller lyssnar på musik 

3.6 
.89 

-0.56 
1.3 10.3 25.0 49.2 14.1 
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Vid uträkning av NAR-värdet svängs först alla svar på frågorna 28 
och 29. Resultatet av Cronbachs Alfa för NAR i tabell 4 visade att 
frågan 25 drog ner värdet. Medelvärdet för frågorna i skalan NAR ska 
tolkas som att ju högre medelvärde desto bättre förmåga till smal 
fokusering. En noggrannare studie av frågan 25 väcker vissa 
frågetecken om denna fråga verkligen passar in i denna skala. De andra 
frågorna i NAR-skalan beskriver situationer där personen använder 
tankar eller sinnen för att urskilja medan frågan 25 handlar om 
individens personlighet.  
 
Tabell 40 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för NAR med avseende på typ 
av idrott  

 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

24.9 4.39 25.6 4.80 25.7 4.56 24.0 4.01 

Män 
 

26.5 4.40 26.8 4.82 26.3 4.02 26.3 4.51 

Total 
 

25.8 4.47 26.4 4.84 26.1 4.28 25.3 4.44 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

NAR med avseende på typ av idrott visas i tabell 40. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att beroende variablerna över de olika 
grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att det 
finns en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1222) = 7.55, 
p= .006. Kvinnor har jämfört med män lägre snitt på NAR oavsett typ 
av drott. Det finns en signifikant skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 
1222) = 4.00, p= .008. Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en 
signifikant skillnad mellan ”close skill” och lagsport och dels mellan 
”open skill” och lagsport. Det finns också en signifikant 
interaktionseffekt, Kön*Typ av idrott, F(3, 1222) = 3.08, p= .027.  
 

En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 
NAR med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 31. En 2 (Kön) x 
5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnad med avseende på Kön, F(1, 1220) = 10.71, p=.001. Männen 
uppvisar ett högre värde på NAR vid alla skicklighetsnivåer.  
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Tabell 41 
Medelvärde och standardavvikelse för NAR med avseende på 
skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 
 

M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

24.3 3.93 25.2 4.36 25.0 4.44 25.4 5.71 

Män 
 

26.4 4.15 26.6 4.87 26.4 4.38 26.5 5.09 

Total 
 

25.5 4.18 25.9 4.67 25.8 4.47 26.2 5.20 

 
Sammanställningen i tabell 42 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan NAR med avseende på några 
individuella idrotter. 
 
Tabell 42 
Medelvärde och standardavvikelse för NAR med avseende på några 
individuella idrotter 
 Alpint 

 
Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

24.2 3.62 26.5 4.75 25.6 4.70 26.9 3.45 

Män 
 

25.3 3.78 26.9 5.18 26.5 3.96 26.5 4.30 

Total 
 

25.0 3.70 26.8 5.07 26.1 4.35 26.6 4.05 

 
En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det inte finns några 

signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 43 
Medelvärde och standardavvikelse för NAR med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

24.5 3.81 24.2 3.96 23.9 4.15 - - 

Män 
 

26.6 4.92 26.0 4.39 26.6 4.79 26.2 4.24 

Total 
 

25.2 4.32 24.9 4.22 24.8 4.55 26.2 4.24 
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Sammanställningen i tabell 43 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan NAR med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det endast finns 
en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 17.67, p< 
.000. Kvinnliga fotbolls- och innebandyspelare tycks jämfört med sina 
manliga kollegor uppvisa en sämre förmåga att hantera störningar från 
sina egna känslor och tankar.  
 
Tabell 44 
Medelvärde och standardavvikelse för NAR med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 
år 24.8 3.93 26.7 3.62 24.3 3.89 

16-18  
år 

25.8 4.56 26.4 4.56 24.7 4.36 

18-20  
år 

25.3 4.22 25.8 3.84 24.2 4.78 

20-22  
år 

26.2 4.65 27.4 4.39 24.8 4.56 

22-24  
år 

26.0 4.43 26.4 4.40 25.6 4.45 

24-28  
år 

25.6 4.64 26.3 5.03 25.1 4.22 

28-32  
år 26.6 5.02 27.1 4.76 25.1 5.60 

32-40  
år 

26.3 4.54 26.2 4.80 26.6 3.83 

40-50  
år 

25.9 4.24 26.1 4.49 25.6 3.75 

50-60  
år 

26.1 4.10 26.9 3.44 25.1 4.74 

>60  
år 

26.9 4.17 27.8 2.68 25.4 5.65 

 
Sammanställningen i tabell 44 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan NAR med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det endast finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 21.25, p< .000. 
Kvinnor tycks överlag vara sämre till smal fokusering jämfört med sina 
manliga kollegor. Åldersfördelningen för NAR illustreras i figur 11. 
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Figur 11. NAR. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
 
Den optimala förmågan till smal fokusering tycks enligt figur 11 vara 
>60 år för män och 32-40 år för kvinnor.  
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Resultat: reducerad uppmärksamhet (RED) 
 
Tabell 45 visar frågor som ska mäta om utövarens uppmärksamhet är så 
fokuserad att relevant information ignoreras.  
 
Tabell 45 
Deskriptiva data för frågorna i RED skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

4 

Mina tankar kretsar 
bara runt de 
människor och saker 
som finns i min 
omedelbara närhet 

2.6 
.88 
0.15 

7.9 38.6 35.6 17.0 0.9 

5 

Jag måste veta exakt 
vad saken gäller 
innan jag uttalar mig 
eller gör någonting. 

3.1 
.94 

-0.20 
4.0 23.5 34.8 33.5 4.1 

6 

När jag gör någonting 
så går jag tillväga på 
ett målinriktat, 
noggrant och logiskt 
sätt. 

3.6 
.78 

-0.51 
0.7 7.7 30.8 52.0 8.7 

15 

Jag lyssnar bara på 
en liten del av vad 
folk säger och missar 
vad det hela handlar 
om 

2.1 
0.77 
0.48 

18.5 54.8 21.9 4.7 0.2 

17 
Jag kan ha en idé 
som det är svårt att 
få ur huvudet 

2.9 
.85 

-0.14 
4.9 27.8 43.8 22.6 0.9 

18 
Jag tänker på en sak 
i taget. 
 

2.7 
.94 
0.26 

7.7 40.4 30.3 19.7 1.9 

27 
Jag kan lätt 
koncentrera mig på 
flera saker samtidigt. 

3.3 
.83 

-0.41 
1.8 13.7 38.6 41.5 4.4 

39 

När jag blir orolig 
eller nervös riktar jag 
in mig på detaljer och 
upptäcker inte viktiga 
saker som pågår 
runtomkring mig. 

2.6 
.88 
0.22 

7.7 39.9 35.2 16.0 1.1 

48 

I skolan var (är) mina 
svar för begränsade 
när det var (är) 
skriftliga prov. 

2.4 
1.01 
0.36 

18.1 38.4 27.3 14.1 2.1 

49 

Jag glömmer lätt 
mina problem när jag 
tittar på en bra film 
eller lyssnar på musik 

3.6 
.89 

-0.56 
1.3 10.3 25.0 49.2 14.1 
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Tabell 45 
Fortsättning: Deskriptiva data för frågorna i RED skalan 

51 

I spel och lagsporter 
gör jag misstag 
därför att jag tittar för 
mycket på vad en 
deltagare gör och 
glömmer bort de 
andra. 

2.1 
.79 
0.51 

20.9 52.6 21.4 4.8 0.2 

62 

När jag gör misstag 
så beror det på att 
jag hänger upp mig 
på en viss tanke eller 
en viss känsla. 

2.8 
.83 
0.03 

4.1 29.1 46.0 19.1 1.6 

66 

Om jag ska vara med 
om något test blir jag 
nervös och 
blockerad. 

2.3 
.91 
0.50 

18.2 44.5 27.7 8.0 1.5 

69 

Jag har lätt att så gå 
upp i ett samtal att 
jag glömmer viktiga 
saker som tex en 
kastrull på spisen 
eller att bilmotorn står 
och går. 

2.3 
.93 
0.41 

18.0 43.8 25.8 11.5 0.9 

74 

Jag kan titta på en 
sak länge utan att 
tänka på någonting 
alls. Hjärnan bara 
registrerar det jag 
ser. 

2.8 
.89 

-0.02 
6.9 29.9 42.1 19.4 1.7 

 
Vid uträkning av RED-värdet svängs först alla svar på fråga 27. 

Resultatet av Cronbachs Alfa för RED i tabell 14 visade att frågan 6 
drog ner värdet. Medelvärdet för frågorna i skalan RED ska tolkas som 
att ju högre medelvärde desto sämre förmåga att flytta sin 
uppmärksamhet. Frågorna 6 och 49 i tabell 35 avviker dels skevhet och 
dels i innebörd. Det bör ifrågasättas om frågorna 6 och 49 verkligen 
mäter individens svårigheter att flytta fokus. Snarare tycks fråga 6 och 
49 indikera att individen är duktig på att fokusera men frågorna säger 
inget om personens fallenhet att skifta fokus. Högt värde på fråga 49 
tyder dessutom på att idrottaren har en bra skicklighet att tränga bort 
otrevliga funderingar och inte alls fastnar i negativa tankar. Det finns 
flera frågor i tabell 45 vars innebörd kan ifrågasättas. Exempelvis kan 
det uttryckas tvivel om att frågorna 4, 5, 18 och 74 verkligen avses 
mäta i vilken omfattning en utövarens uppmärksamhet är så fokuserad 
att relevant information ignoreras.  
 

En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 
RED med avseende på typ av idrott visas i tabell 46. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det inte finns någon signifikant 
skillnad med avseende på Kön, F(1, 1222) < 1.00. Det finns en 
signifikant skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 1222) = 3.96, p= .008. 
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Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en signifikant skillnad 
mellan ”closed skill” och ”open skill” och dels mellan ”closed skill” 
och lagsport. Det finns ingen signifikant interaktionseffekt, kön*”skill” 
kategori, F(3, 1222) <1.00.  
 
Tabell 46 
Medelvärde och standardavvikelse för RED med avseende på typ av idrott 
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

25.7 4.79 26.5 5.58 25.3 4.66 25.8 4.57 

Män 
 

25.9 4.87 27.0 4.93 25.4 5.00 25.8 4.72 

Total 
 

25.8 4.84 26.8 5.14 25.3 4.84 25.8 4.65 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

RED med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 47. En 2 (Kön) x 
5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att beroende variablerna över de 
olika grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att 
det endast finns en signifikant skillnad på Skicklighetsnivå, F(4, 1220) 
= 4.22, p=.002. Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en 
signifikant skillnad mellan skicklighetsnivå 1 och 2, dels mellan 
skicklighetsnivå 1 och 3 samt mellan skicklighetsnivå 1 och 4. De 
skickligaste idrottarna hade ett lägre resultat på skalan RED jämfört 
med nivå 2-4. Däremot finns det ingen skillnad mellan dessa 
elitidrottare och nivå 5, de som inte idrottar alls.  
 
Tabell 47 
Medelvärde och standardavvikelse för RED med avseende på 
skicklighetsnivå 

 N1 
 

N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

24.5 4.02 25.8 3.84 25.8 4.80 26.4 8.45 

Män 
 

24.0 4.53 26.3 4.57 26.1 4.96 26.3 4.67 

Total 
 

24.2 4.31 26.1 4.22 26.0 4.89 26.3 5.50 

 
Sammanställningen i tabell 48 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan RED med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
endast finns en signifikant skillnad på enbart Idrott, F(3, 523) = 11.52, 
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p< .000. Post-hoc test indikerar att det föreligger en signifikant skillnad 
mellan orientering och de andra idrotterna. Orienterare tycks ha lättare 
att skifta fokus jämfört med övriga idrotter.  
 
Tabell 48 
Medelvärde och standardavvikelse för RED med avseende på några 
individuella idrotter 
 Alpint 

 
Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

26.5 4.72 28.1 6.27 24,9 4,59 29,3 4,58 

Män 
 

27.7 5.43 27.5 4.62 24,9 4,98 26,5 4,53 

Total 
 

27.3 5.18 27.6 5.01 24,9 4,79 27,2 4,66 

 
Sammanställningen i tabell 49 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan RED med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga signifikanta 
effekter, ps > .05.  
 
Tabell 49 
Medelvärde och standardavvikelse för RED med avseende på några 
lagidrotter 
 Basket 

 
Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

23.4 3.88 25.9 4.31 26.1 4.97   

Män 
 

26.1 4.71 26.0 4.48 25.6 4.54 25.5 5.20 

Total 
 

24.4 4.35 26.0 4.37 25.9 4.83 25.5 5.20 

 
Sammanställningen i tabell 50 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan RED med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det finns en signifikant 
skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 3.82, p< .000. Post-hoc test 
indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
Åldersfördelningen för RED illustreras i figur 12. Åldersgrupperna 
<16år, 16-18 år och 20-22 år har en signifikant divergens med 
åldersgruppen 28-32 år. Åldersgrupperna 22-24 år, 24-28 år, 28-32 år, 
32-40 år och 40-50 år uppvisar en skillnad gentemot >60 år.  
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Tabell 50 
Medelvärde och standardavvikelse för RED med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 år 26.9 4.69 27.4 5.04 26,8 4,63 
16-18 år 26.3 5.01 26.4 4.91 26,3 5,20 
18-20 år 25.7 5.17 26.0 5.12 25,1 5,27 
20-22 år 26.2 4.42 26.5 4.91 25,8 3,79 
22-24 år 25.2 4.25 25.0 3.96 25,4 4,54 
24-28 år 25.3 4.50 25.4 5.00 25,2 4,04 
28-32 år 23.8 4.92 24.1 4.74 22,9 5,46 
32-40 år 24.4 4.63 24.3 4.79 24,6 4,27 
40-50 år 24.8 4.49 24.8 4.46 24,6 4,64 
50-60 år 26.6 4.40 27.2 3.91 25,8 4,98 
>60 år 28.4 5.56 28.7 5.01 28,0 6,56 
 

Den optimala förmågan till flexibel uppmärksamhet tycks enligt 
figur 12 vara 28-32 år dels för män och dels för kvinnor.  
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Figur 12. RED. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: Informations processande (INFP) 
 
Tabell 51 visar frågor som ska mäta hur livlig och komplex personen 
upplever sin omgivning. 
 
Tabell 51 
Deskriptiva data för frågorna i INFP skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

3 
Jag har lätt för att 
komma på idéer. 
 

3.6 
.81 

-0.25 
0.4 8.5 34.0 45.8 11.3 

4 

Mina tankar kretsar 
bara runt de 
människor och saker 
som finns i min 
omedelbara närhet 

2.6 
.88 
0.15 

7.9 38.6 35.6 17.0 0.9 

9 

När jag gör 
någonting så kopplar 
jag ihop idéer från till 
synes vitt skilda och 
obesläktade 
områden 

2.8 
.87 
0.10 

5.3 32.6 41.3 18.9 1.9 

15 

Jag lyssnar bara på 
en liten del av vad 
folk säger och 
missar vad det hela 
handlar om 

2.1 
.77 
0.48 

18.5 54.8 21.9 4.7 0.2 

18 
Jag tänker på en sak 
i taget. 
 

2.7 
.94 
0.26 

7.7 40.4 30.3 19.7 1.9 

20 
Jag är en ”tänkare” 
och ”filosof”. 
 

2.8 
1.07 
0.02 

12.4 26.9 33.5 22.4 4.7 

23 
Min vardagsmiljö är 
spännande och 
engagerande. 

3.4 
.89 

-0.27 
1.5 14.2 35.8 40.0 8.5 

24 

Jag har bredare 
intressen än de 
flesta andra 
människor. 

3.3 
.95 

-0.19 
2.4 18.6 34.3 36.1 8.5 

27 
Jag kan lätt 
koncentrera mig på 
flera saker samtidigt. 

3.3 
.83 

-0.41 
1.8 13.7 38.6 41.5 4.4 

34 

Jag är bra på att 
snabbt fatta 
komplicerade 
situationer, som tex 
avgöra vem i en 
grupp om 4-5 barn 
som började slåss 
eller se hur en 
fotbollsmatch håller 
på att utvecklas. 

3.5 
.85 

-0.31 
0.8 11.2 33.7 44.4 9.7 
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Tabell 51 
Fortsättning: Deskriptiva data för frågorna i INFP skalan 

42 

Jag håller reda på 
vad alla sysslar med 
om jag befinner mig 
på en 
idrottsanläggning 
eller i ett rum fullt 
med barn. 

3.0 
1.00 
-0.11 

5.0 28.4 28.4 33.5 4.6 

44 

Jag är bra på att 
snabbt titta igenom 
en folksamling och 
upptäcka en viss 
person eller ett visst 
ansikte. 

3.6 
.89 

-0.56 
1.4 11.8 25.4 50.0 11.3 

52 

Jag kan planera flera 
drag i förväg i 
komplicerade spel 
som schack och 
bridge. 

2.8 
1.09 
0.08 

12.6 29.2 29.5 23.4 5.2 

54 

I ett rum fullt med 
människor kan jag 
följa flera samtal 
samtidigt. 

3.0 
.88 

-0.01 
2.7 25.9 40.2 27.8 3.3 

65 

Jag är bra på att 
överblicka en yta och 
snabbt plocka ut 
olika objekt, som tex 
när man ska finna 
gömda föremål i 
teckningar. 

3.4 
.83 

-0.35 
1.6 9.8 39.5 41.7 7.3 

68 

Jag kan räkna ut hur 
jag ska ta andra 
människor bara 
genom att titta på 
dem. 

3.0 
.84 

-0.06 
3.4 25.0 46.0 23.4 2.1 

116 
Jag är socialt 
utåtriktad. 
 

3.7 
.87 

-0.24 
0.7 6.5 33.7 41.0 18.0 

140 
Jag har en massa 
energi för min ålder. 
 

3.6 
.86 

-0.18 
0.8 7.0 36.6 40.2 15.4 

141 
Jag är alltid i farten. 
 

3.70 
.86 

-0.46 
1.0 7.3 28.3 47.3 16.0 

 
Vid uträkning av INFP-värdet svängs först alla svar på fråga 4, 15 

och 18 i tabell 41. Medelvärdet för frågorna i skalan INFP ska tolkas 
som att ju högre medelvärde desto mer krävande omgivningen är 
individen van vid. INFP skalan kan användas för att justera värden på 
uppmärksamhetsskalorna. En person som upplever sin vardag som 
livlig och komplex kommer troligtvis att få ett för högt värde på 
uppmärksamhetsskalorna (Nideffer, 1976, 1977). Skalan innehåller 
flera frågor som det uttryckas tvivelsmål om. Exempelvis kan det 
ifrågasättas om frågorna 9, 20 och 52 verkligen avses mäta i vilken 
omfattning en person är van vid en krävande omgivningen.  
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Tabell 52 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för INFP med avseende på typ 
av idrott  
 Alla kategorier Close skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

43.3 6.68 44.1 7.67 44.0 7.24 42.5 5.85 

Män 
 

43.7 7.43 43.0 7.53 43.5 8.06 44.1 6.99 

Total 
 

43.5 7.13 43.3 7.58 43.7 7.70 43.4 6.55 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

INFP med avseende på typ av idrott visas i tabell 52. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att beroendevariablerna över de olika 
grupperna inte är homogena och att det endast finns en signifikant 
interaktionseffekt, Kön* Typ av idrott, F(3, 1222) = 2.45, p= .062. 
Detta resultat ska dock beaktas utifrån att grupperna inte är homogena. 
Resultatet visar att kvinnor som håller med ”closed skill” sporter tycks 
vara mer vana vid en informationskrävande omgivning än de kvinnliga 
lagidrottarna. Resultatet visar att det motsatta gäller för manliga 
utövare. 
 
Tabell 53 
Medelvärde och standardavvikelse för INFP med avseende på 
skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

43.4 6.14 43.0 5.05 43.4 6.98 41.7 6.63 

Män 
 

45.3 6.85 44.8 7.54 43.5 7.58 40.3 6.82 

Total 
 

44.5 6.62 43.9 6.51 43.5 6.74 40.6 6.75 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

INFP med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 53. En 2 (Kön) x 
5 (Skicklighetsnivå) ANOVA gav inga signifikanta effekter, ps > .05.  

Sammanställningen i tabell 44 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan INFP med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
endast finns en signifikant skillnad på enbart Idrott, F(3, 523) = 2.60, 
p= .051. Post-hoc test. indikerar att det dels föreligger en signifikant 
skillnad mellan alpint och orientering och dels mellan golf och 
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orientering. Orienterare är mer vana vid en informationskrävande 
omgivning än golfare och alpina utövare.  
 
Tabell 54 
Medelvärde och standardavvikelse för INFP med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

41.5 5.73 42.4 6.94 44.2 7.43 41.3 4.79 

Män 
 

39.6 8.03 41.7 7.44 43.6 8.28 43.8 6.12 

Total 
 

40.1 7.42 41.9 7.32 43.9 7.87 43.1 5.85 

 
Sammanställningen i tabell 55 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan INFP med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga signifikanta 
effekter, ps > .05.  
 
Tabell 55 
Medelvärde och standardavvikelse för INFP med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

44.0 5.73 42.4 6.33 42.3 5.56 - - 

Män 
 

44.9 7.94 43.2 7.31 44.5 6.42 44.4 7.06 

Total 
 

44.3 6.54 42.7 6.76 43.0 5.93 44.4 7.06 

 
Sammanställningen i tabell 56 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan INFP med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det endast finns en 
signifikant skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 5.05, p< .000. Post-
hoc test indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
Åldersfördelningen för INFP illustreras i figur 13. Åldersgruppen <16år 
har en signifikant divergens med alla åldersgrupperna utan de äldsta 
50-60 år och <60 år. Åldersgruppen 16-18 år uppvisar en skillnad 
gentemot 22-24 år, 24-28 år, 28-32 år, 32-40 år och 40-50 år. 
Åldersgrupperna 16-18 år, 20-22 år och 22-24 år uppvisar en skillnad i 
förhållande till >60 år. Åldersgrupperna 24-28 år, 28-32 år, 32-40 år 
och 40-50 år uppvisar en differens till 50-60 år och >60 år. 
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Tabell 56 
Medelvärde och standardavvikelse för INFP med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall Total Män Kvinnor 
 M S.D. M S.D. M S.D. 
<16 år 40.7 6.72 38.7 8.20 41.2 6.27 
16-18 år 43.2 7.41 43.7 7.36 42.5 7.46 
18-20 år 43.2 6.43 42.7 6.46 44.4 6.28 
20-22 år 43.6 6.17 44.0 6.82 43.2 5.37 
22-24 år 44.2 6.31 45.2 6.80 43.3 5.70 
24-28 år 44.5 7.47 44.5 9.06 44.5 5.85 
28-32 år 46.3 6.64 46.3 6.18 46.1 8.04 
32-40 år 44.9 7.48 45.2 8.10 44.1 5.62 
40-50 år 45.5 7.01 44.8 6.63 46.8 7.70 
50-60 år 40.8 7.99 39.1 7.79 43.1 7.86 
>60 år 38.8 5.78 38.1 5.55 39.8 6.23 
 

De åldersgrupper som mest har en informationskrävande omgivning 
tycks enligt figur 13 vara 28-32 år för män och 40-50 år för kvinnor.  
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Figur 13. INFP. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: beteende kontroll, egen (BCON) 
 
Tabell 57 visar frågor som ska mäta utövarens villighet eller möjlighet 
att ta kontroll över eget beteende. 
 
Tabell 57 
Deskriptiva data för frågorna i BCON skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevh

et 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

7 

Jag hoppar fram och 
tillbaka mellan olika 
uppgifter när jag ska 
göra någonting. 

2.7 
.91 
0.20 

6.9 38.9 33.4 19.4 1.4 

8 
När jag jobbar med 
någonting så sker det 
ryckvis och ojämnt. 

2.4 
.88 
0.43 

11.2 48.7 26.3 13.2 0.7 

16 

I skolan struntade 
(struntar) jag i att 
vänta på lärarens 
anvisningar. 

2.2 
.87 
0.48 

19.2 46.7 26.4 6.7 0.9 

40 

Även om jag inte är 
hungrig äter jag om 
någonting serveras 
som jag tycker om. 

3.7 
1.01 
-0.50 

2.4 9.5 27.0 37.6 23.5 

50 

Jag kan inte motstå 
frestelser när de 
dyker upp rakt 
framför mig. 

3.0 
.90 

-0.05 
3.8 26.0 39.5 27.3 3.2 

92 

Jag tycker om 
aktiviteter där det 
finns faror eller 
element av det 
okända. 

3.2 
.99 

-0.09 
3.8 19.4 37.3 29.7 9.7 

117 

Jag har dåligt 
tålamod när jag 
väntar på att något 
positivt ska hända. 

3.2 
1.00 
-0.14 

4.2 20.0 35.4 31.5 8.9 

118 
Jag tjuvtittade på 
julklapparna. 
 

2.3 
1.20 
0.61 

31.8 29.3 20.2 12.8 5.6 

119 

När jag är arg 
förlorade jag 
kontrollen och säger 
saker som ibland 
sårar andra. 

2.4 
.90 
0.46 

14.1 45.1 29.2 10.1 1.5 

120 
Jag har varit så arg 
på någon att jag 
slagit honom/henne. 

1.7 
.82 
1.15 

49.0 35.6 12.5 2.2 0.7 

128 

När jag träffar andra 
människor så har jag 
kontroll över 
situationen. 

3.6 
.71 

-0.85 
1.4 3.1 31.5 57.9 6.1 
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Tabell 57 
Fortsättning: Deskriptiva data för frågorna i BCON skalan 

129 
Jag slogs (slåss) när 
jag gick (är) i skolan. 
 

1.4 
.70 
1.80 

66.0 26.5 5.5 1.6 0.3 

130 
Jag har använt 
narkotiska preparat. 
 

1.1 
.42 
4.87 

92.1 5.8 1.4 0.6 0.2 

 
Vid uträkning av BCON-värdet svängs först alla svar på fråga 128. 

Resultatet av Cronbachs Alfa för BCON i tabell 47 visade dock att 
frågan 128 drog ner värdet. Medelvärdet för frågorna i skalan BCON i 
tabell 57 ska tolkas att högt värde på frågorna tyder på impulsivitet, och 
större benägenhet att bryta mot konventionella moraliska och etiska 
principer. Förutom fråga 128 kan även kvalitén på frågorna 120, 129 
och 130 ifrågasättas. Alla dessa tre frågor innehåller i hög grad 
emotionellt laddade påståenden.  

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

BCON med avseende på typ av idrott visas i tabell 58. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 1222) = 5.43, p= .001. Post-hoc 
test indikerar att det dels föreligger en signifikant skillnad mellan 
”closed skill” och lagsport och dels mellan ”open skill” och lagsport.  
 
Tabell 58 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för BCON med avseende på typ 
av idrott  
 Alla kategorier Close skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

18.4 4.88 17.5 5.24 18.0 4.58 19.0 4.85 

Män 
 

19.1 4.70 18.4 4.76 18.9 4.88 19.7 4.44 

Total 
 

18.8 4.79 18.1 4.93 18.5 4.83 19.4 4.63 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 
BCON med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 59. En 2 (Kön) 
x 5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det endast finns en 
signifikant skillnad på Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 2.94, p=.019. 
Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en signifikant skillnad 
mellan skicklighetsnivå 2 och 4 och dels mellan skicklighetsnivå 3 och 
4.  
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Tabell 59 
Medelvärde och standardavvikelse för BCON med avseende på 
skicklighetsnivå. 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.4 4.31 18.7 4.60 18.6 4.99 17.0 5.29 

Män 
 

18.8 4.25 19.2 4.66 19.4 4.73 16.8 4.30 

Total 
 

18.2 4.31 19.0 4.61 19.0 4.86 16.9 4.45 

 
Sammanställningen i tabell 60 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BCON med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det inte 
finns några signifikanta skillnader med avseende på Kön, F(1, 523) = 
1.15. Det finns en signifikant skillnad på enbart Idrott, F(3, 523) = 
5.87, p= .001. Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en 
signifikant skillnad mellan kampsport och orientering och dels mellan 
kampsport och golf. Kampsportare är mer spontana än golfare och 
alpinister. Det finns en svag signifikant interaktionseffekt, Kön*Idrott, 
F(3, 523) = 2.27, p= .080. De kvinnliga kampsportarna bryter mönstret 
och är mer spontana än sina manliga kollegor till skillnad mot övriga 
sporter. 
 
Tabell 60 
Medelvärde och standardavvikelse för BCON med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.6 5.55 15.5 4.61 17.7 4.56 22.1 5.57 

Män 
 

19.6 4.20 18.2 5.04 18.7 5.18 19.7 4.03 

Total 
 

19.1 4.60 17.6 5.06 18.2 4.91 20.3 4.53 

 
Sammanställningen i tabell 61 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BCON med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 9.32, p= .002. 
De manliga spelarna, förutom innebandy, tycks ha ett mer spontant 
beteende jämfört med sina kvinnliga kollegor Det finns ingen 

158



159 

signifikant skillnad på enbart Lagsport, F(3, 495) < 1. Det finns en 
signifikant interaktionseffekt, Kön*Lagsport, F(3, 495) = 5.04, p= .007. 
Innebandyspelarna skiljer sig från basket och fotboll. 
 
Tabell 61 
Medelvärde och standardavvikelse för BCON med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

16.4 4.31 18.7 4.84 19.8 4.65 - - 

Män 
 

21.3 6.19 19.4 4.67 19.5 3.66 20.0 4.49 

Total 
 

18.2 5.55 19.0 4.77 19.7 4.34 20.0 4.49 

 
Sammanställningen i tabell 62 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan BCON med avseende på 
åldersintervall. En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 4.24, p= .040. 
Kvinnor tycks överlag vara mindre spontana än sina manliga kollegor. 
Det finns en signifikant skillnad på Ålder, F(10, 1208) = 4.98, p< .000. 
Post-hoc test indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
Åldersfördelningen för BCON illustreras i figur 14. Åldersgrupperna 
<16år och 18-20 år har en signifikant differens jämfört med de äldsta 
åldersgrupperna 50-60 år och <60 år. Åldersgruppen 16-18 år uppvisar 
en skillnad gentemot 40-50 år, 50-60 år och >60 år.  
 
Tabell 62 
Medelvärde och standardavvikelse för BCON med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall Total Män Kvinnor 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. 

<16 år 19.8 4.68 19.2 6.18 20.0 4.27 
16-18 år 19.6 5.00 19.8 4.74 19.3 5.43 
18-20 år 19.3 4.75 19.7 4.60 18.4 4.99 
20-22 år 19.3 4.27 20.1 4.15 18.4 4.27 
22-24 år 18.4 4.17 19.0 3.41 17.8 4.77 
24-28 år 18.4 4.67 18.6 4.60 18.3 4.75 
28-32 år 18.2 4.93 18.1 5.19 18.4 4.26 
32-40 år 18.3 4.82 18.8 5.02 16.9 4.06 
40-50 år 17.4 4.34 18.0 4.52 16.2 3.75 
50-60 år 16.3 4.59 16.3 4.38 16.3 4.96 
>60 år  15.8 4.42 15.9 3.88 15.6 5.35 
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De spontanaste grupperna tycks enligt figur 14 vara 20-22 år för 
män och <16år för kvinnor. Det finns ingen signifikant 
interaktionseffekt, Kön*Ålder, F(10, 1208) = 1.49. 
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Figur 14. BCON. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat; beteendekontroll, andra (CON) 
 
Tabell 63 visar frågor som ska mäta utövarens behov att ha kontroll i 
interpersonella situationer. 
 
Tabell 63 
Deskriptiva data för frågorna i CON skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

37 

Jag vet hur jag ska 
reagera på andra 
människor eftersom 
jag tänker mig in i 
deras situation. 

3.3 
.87 

-0.21 
2.1 16.4 41.1 35.1 5.3 

58 

Jag är bra på att 
analysera situationer 
och att gissa i förväg 
vad andra kommer att 
göra. 

3.5 
.78 

-0.30 
0.6 9.0 37.5 45.9 7.1 

60 

Det händer att folk 
driver med mig därför 
att jag alltid tar vad de 
säger bokstavligt 

2.0 
.89 

0.71 
30.6 44.3 18.7 5.6 0.7 

63 
Jag analyserar ständigt 
olika människor och 
situationer. 

3.3 
.95 

-0.27 
2.6 18.4 32.1 38.5 8.5 

68 

Jag kan räkna ut hur 
jag ska ta andra 
människor bara genom 
att titta på dem. 

3.0 
.84 

-0.06 
3.4 25.0 46.0 23.4 2.1 

79 
Folk utnyttjar mig. 
 

2.0 
.83 

0.61 
30.8 46.5 18.0 4.5 0.2 

82 
Jag är bra på att få min 
vilja fram. 
 

3.6 
.74 

-0.35 
0.4 6.6 35.0 50.3 7.6 

83 
Jag tycker om att 
argumentera. 
 

3.4 
1.04 
-0.22 

3.9 16.3 33.1 32.1 14.6 

86 

Jag tycker om att tävla 
med andra när det 
gäller intellektuella 
uppgifter. 

3.2 
1.09 
-0.14 

6.0 19.4 33.4 28.5 12.7 

87 
Jag tycker om att tävla 
i individuella idrotter. 

3.9 
1.04 
-0.78 

2.4 8.7 19.0 37.3 32.5 

88 
Jag tävlar (tävlade) i 
idrott. 
 

4.3 
.96 

-1.51 
2.6 3.7 9.4 33.9 50.4 

90 
Jag tävlar med mig 
själv när det gäller 
intellektuella uppgifter. 

3.3 
1.00 
-0.07 

2.7 18.7 35.9 30.6 12.1 
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Tabell 63 
Fortsättning: Deskriptiva data för frågorna i CON skalan 

91 
Jag tävlar med mig 
själv när det gäller 
fysiska uppgifter 

3.8 
.87 

-0.44 
0.5 6.9 25.2 45.5 21.9 

92 

Jag tycker om 
aktiviteter där det finns 
faror eller element av 
det okända. 

3.2 
.99 

-0.09 
3.8 19.4 37.3 29.7 9.7 

93 
Jag uttrycker min åsikt 
i olika frågor. 
 

3.5 
.87 

-0.17 
0.9 11.2 37.5 39.4 11.0 

95 

När jag tror mycket på 
någonting kan jag vara 
en dålig förlorare och 
obenägen att 
kompromissa 

3.3 
.96 

-0.13 
3.0 18.5 37.1 32.4 9.0 

100 
Jag ger uttryck åt min 
ilska. 
 

3.2 
1.62 
0.88 

2.6 21.3 41.8 27.8 6.4 

128 

När jag träffar andra 
människor så har jag 
kontroll över 
situationen. 

3.6 
.71 

-0.85 
1.4 3.1 31.5 57.9 6.1 

129 
Jag slogs (slåss) när 
jag gick (är) i skolan. 
 

1.4 
.70 

1.80 
66.0 26.5 5.5 1.6 0.3 

131 
När jag är i en grupp är 
jag en av ledarna. 
 

3.1 
.89 

-0.12 
3.0 19.2 43.1 29.6 5.0 

 
Vid uträkning av CON-värdet svängs först alla svar på frågorna 60 

och 79. Enligt Nideffer (1976, 1977) indikerar höga värden att 
personen kan ha svårt att agera i en underordnad roll, vilket kan vara ett 
utmärkande drag för beslutsfattare. Återigen finns det frågor som känns 
tveksamma. Jag har till exempel svårt att tänka mig att fråga 129 skulle 
vara ett kännetecken för beslutsfattare. Formuleringen i de flesta 
frågorna för CON är också karaktäristiska utifrån synen på en 
traditionell hierarkisk ledare. Moderna beslutsfattare som utövar sitt 
inflytande utifrån relationer kan kanske få låga värden på CON. 
 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 
CON med avseende på typ av idrott visas i tabell 64. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det finns en signifikant skillnad med 
avseende på Kön, F(1, 1222) = 4.74, p= .040. Kvinnor har jämfört med 
män lägre snitt på CON oavsett ”skill” kategori, undantag för ”closed 
skill” sporter. Det finns ingen signifikant skillnad på enbart Typ av 
idrott, F(3, 1222) < 1. Det finns en signifikant interaktionseffekt, 
Kön*Typ av idrott, F(3, 1222) = 4.70, p= .003.  
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Tabell 64 
Medelvärde och standardavvikelse för CON med avseende på typ av idrott 
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

46.6 7.59 48.3 7.78 47.3 7.58 45.6 7.40 

Män 
 

48.7 7.34 48.0 7.06 48.4 7.67 49.3 7.20 

Total 
 

47.8 7.51 48.1 7.28 47.9 7.64 47.7 7.52 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

CON med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 65. En 2 (Kön) x 
5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnader med avseende på Kön, F(1, 1220) = 11.58, p=.001. Männen 
uppvisar ett högre värde på CON vid alla skicklighetsnivåer.  
 
Tabell 65 
Medelvärde och standardavvikelse för CON med avseende på 
skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

47.0 7.04 44.6 6.94 46.9 7.73 45.2 6.07 

Män 
 

49.5 6.79 49.7 7.46 48.8 7.45 45.9 6.52 

Total 
 

48.5 6.99 47.3 7.62 48.0 7.62 45.8 6.39 

 
Sammanställningen i tabell 66 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan CON med avseende på några 
individuella idrotter En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
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Tabell 66 
Medelvärde och standardavvikelse för CON med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

46.0 8.68 46.9 7.19 47.4 7.64 47.3 9.36 

Män 
 

43.4 7.59 47.8 7.04 49.0 7.53 48.8 7.60 

Total 
 

44.1 7.84 47.6 7.06 48.2 7.62 48.4 7.99 

 
Sammanställningen i tabell 67 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan CON med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 19.26, p< .000. 
Manliga deltagare tycks ha mer behov av att styra andra än sina 
kvinnliga kollegor. Det finns en mycket svag signifikant skillnad på 
enbart Lagsport, F(3, 495) = 2.10, p= .098. Post-hoc test indikerar 
ishockeyspelare har mer behov att kontrollera andra fotbolls- och 
innebandyspelare. Den skillnaden kan dock bero på att de kvinnliga 
spelarna i fotboll och innebandy försämrar medelvärdet. Det finns 
ingen signifikant interaktionseffekt, Kön*Lagsport, F(3, 495) < 1.00. 
 
Tabell 67 
Medelvärde och standardavvikelse för CON med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

47.1 5.53 45.4 8.12 45.1 7.07 - - 

Män 
 

52.5 7.20 48.5 7.85 48.7 7.46 49.9 7.04 

Total 
 

49.1 6.65 46.7 8.13 46.3 7.38 49.9 7.04 

 
Sammanställningen i tabell 68 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan CON med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att beroende variablerna över 
de olika grupperna inte är homogena. Det finns en signifikant skillnad 
med avseende på Kön, F(1, 1208) = 10.50, p= .001. Kvinnor tycks vara 
mindre benägna att styra andra än sina manliga kollegor. Det finns en 
signifikant skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 3.16, p= .001. Post-

164



165 

hoc test indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
Åldersfördelningen för CON illustreras i figur 15. Åldersgruppen <16år 
har en signifikant differens med åldersgruppen 28-32 år. Åldersgruppen 
16-18 år uppvisar en skillnad gentemot 50-60 år och >60 år. 
Åldersgrupperna 18-20 år, 20-22 år och 24-28 år skiljer sig från <60 år. 
 
Tabell 68 
Medelvärde och standardavvikelse för CON med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 
år 

45.8 7.63 46.0 9.00 45.7 7.33 

16-18  
år 48.6 7.88 49.3 7.54 47.3 8.32 

18-20  
år 

48.2 7.72 48.4 7.48 47.7 8.27 

20-22  
år 

47.7 6.76 49.5 5.89 45.5 7.12 

22-24  
år 

47.8 7.06 49.3 7.11 46.2 6.73 

24-28  
år 

48.4 7.29 49.4 7.51 47.5 7.03 

28-32  
år 

50.0 7.02 50.5 6.40 48.4 8.63 

32-40  
år 48.8 7.35 49.9 6.76 45.7 8.14 

40-50  
år 

46.5 6.85 47.3 7.48 45.0 5.17 

50-60  
år 

44.7 7.87 44.0 7.02 45.6 8.98 

>60  
år 

43.1 4.53 43.3 5.29 42.8 3.22 

 
De grupper som har mest behov att styra andra tycks enligt figur 15 

vara 28-32 år dels för män och dels för kvinnor. Det finns ingen 
signifikant interaktionseffekt, Kön*Ålder, F(10, 1208) < 1.00. 
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Figur 15. CON. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: självförtroende (SES) 
 
Tabell 69 visar frågor som indikerar om personerna ser sig själva som 
bra och effektiva 
 
Tabell 69 
Deskriptiva data för frågorna i SES skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

24 
Jag har bredare 
intressen än de flesta 
andra människor. 

3.3 
.95 

-0.19 
2.4 18.6 34.3 36.1 8.5 

79 
Folk utnyttjar mig. 
 

2.0 
.83 

0.61 
30.8 46.5 18.0 4.5 0.2 

90 
Jag tävlar med mig 
själv när det gäller 
intellektuella uppgifter. 

3.3 
1.00 
-0.07 

2.7 18.7 35.9 30.6 12.1 

91 
Jag tävlar med mig 
själv när det gäller 
fysiska uppgifter 

3.8 
.87 

-0.44 
0.5 6.9 25.2 45.5 21.9 

96 

Jag har ett bra 
självförtroende när jag 
är bland sådana som är 
som jag själv. 

4.0 
.78 
-0.8 

0.7 3.5 15.1 54.9 25.7 

98 

Jag har ett bra 
självförtroende när jag 
ska tala inför stora 
grupper. 

2.9 
1.13 
-0.08 

12.0 24.8 28.4 27.9 6.7 

99 

Jag har ett bra socialt 
självförtroende när jag 
talar med det motsatta 
könet. 

3.5 
.90 

-0.33 
1.5 11.4 33.3 41.7 11.9 

104 
Jag anklagar mig själv. 
 

3.0 
.87 

-0.03 
3.7 24.2 44.7 24.3 3.1 

105 
Jag var (är) en av de 
klyftigaste i skolan. 
 

3.1 
1.04 
-0.02 

6.3 24.1 35.3 26.2 8.1 

106 
Jag är en bra person. 
 

4.0 
.64 

-0.17 
0.0 0.9 20.1 61.4 17.6 

112 
Jag har skuldkänslor. 
 

2.5 
.85 
0.2 

9.1 40.4 37.3 12.3 0.9 

113 
Jag känner mig 
skamsen. 
 

2.1 
.75 

0.28 
19.7 51.8 25.7 2.7 0.2 

167



168 

Tabell 69 
Fortsättning: Deskriptiva data för frågorna i SES skalan 

131 
När jag är i en grupp är 
jag en av ledarna. 
 

3.1 .89 
-0.12 

3.0 19.2 43.1 29.6 5.0 

132 
Folk beundrar mig för 
mitt intellekt. 
 

2.8 
.81 

0.05 
5.0 30.5 48.5 14.5 1.5 

133 
Folk beundrar mig för 
min fysiska förmåga. 
 

3.2 
.83 

-0.25 
2.4 14.1 45.5 33.5 4.4 

134 
Folk beundrar mig för 
min omtanke om 
andra. 

3.2 
.75 

-0.22 
1.4 13.0 51.1 32.1 2.4 

135 
Folk beundrar mig för 
min sociala status. 
 

2.7 
.85 

0.03 
6.6 30.8 45.4 15.6 1.6 

137 
Jag känner det som om 
jag är en börda för 
andra. 

1.8 
.75 

0.53 
35.4 46. 16.1 2.0 0.0 

 
Sammanställningen av SES-skalan fullbordas genom att skalan 

subtraheras med skalan DEP. I tabell 69 är det frågorna 79, 104, 112, 
113 och 137 som ingår i DEP och som ska subtraheras.  
 
Tabell 70 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för SES med avseende på typ 
av idrott  
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

22.1 7.48 24.1 8.85 23.3 6.99 20.5 7.11 

Män 
 

24.6 6.52 24.4 6.65 25.1 6.65 24.4 6.42 

Total 
 

23.5 7.04 24.3 7.40 24.3 6.86 22.7 6.99 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

SES med avseende på typ av idrott visas i tabell 70. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att beroende variablerna över de olika 
grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att det 
finns en svag signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1222) = 
2.96, p= .086. Detta resultat ska dock beaktas utifrån att grupperna inte 
homogena. Det finns en signifikant skillnad på enbart Typ av idrott, 
F(3, 1222) = 6.52, p< .000. Post-hoc test indikerar att det dels 
föreligger en signifikant skillnad mellan ”closed skill” och lagsport och 
dels mellan ”open skill” och lagsport. Det finns också en signifikant 
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interaktionseffekt, Kön*Typ av idrott kategori, F(3, 1222) = 4.02, p= 
.007.  
 
Tabell 71 
Medelvärde och standardavvikelse för SES med avseende på skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

23.0 7.42 20.5 6.59 22.2 7.61 21.4 8.05 

Män 
 

25.2 6.23 25.6 5.98 24.6 6.77 23.4 5.57 

Total 
 

24.3 6.83 23.2 6.75 23.5 7.24 23.0 6.10 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

SES med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 71. En 2 (Kön) x 5 
(Skicklighetsnivå) ANOVA visade att beroende variablerna över de 
olika grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att 
det endast finns en signifikant skillnader med avseende på Kön, F(1, 
1220) = 9.16, p=.003. Tabell 61 visar att männen jämfört med kvinnor 
har bättre värden på självförtroende vid alla skicklighetsnivåer.  
 
Tabell 72 
Medelvärde och standardavvikelse för SES med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

24.2 10.51 24.7 8.98 23.3 7.01 19.0 7.06 

Män 
 

23.0 5.69 24.2 6.38 25.5 6.93 23.5 6.30 

Total 
 

23.3 7.15 24.3 7.01 24.4 7.04 22.3 6.73 

 
Sammanställningen i tabell 72 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan SES med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
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Tabell 73 
Medelvärde och standardavvikelse för SES med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

23.7 6.69 20.6 7.32 19.8 7.07 - - 

Män 
 

25.3 6.49 24.4 7.15 23.5 5.82 24.3 6.36 

Total 
 

24.3 6.58 22.2 7.47 21.1 6.88 24.3 6.36 

 
Sammanställningen i tabell 73 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan SES med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det endast finns 
en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 11.94, p= 
.001. Manliga lagsportare har bättre självförtroende jämfört med sina 
kvinnliga kollegor.  
 
Tabell 74 
Medelvärde och standardavvikelse för SES med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 år 20.9 7.03 25.0 6.04 19.9 6.92 
16-18 år 23.7 7.59 24.5 7.12 22.3 8.19 
18-20 år 23.5 6.77 23.9 6.24 22.8 7.81 
20-22 år 22.2 6.50 24.4 5.98 19.7 6.20 
22-24 år 23.8 6.34 25.5 6.10 22.2 6.20 
24-28 år 24.1 7.05 25.5 6.50 22.9 7.32 
28-32 år 26.2 6.00 26.6 4.18 25.0 9.61 
32-40 år 24.8 7.02 25.3 6.89 23.3 7.33 
40-50 år 24.3 6.44 24.7 6.39 23.4 6.57 
50-60 år 22.4 7.28 21.6 6.26 23.5 8.51 
>60 år 20.6 6.03 21.5 6.09 19.2 5.93 
 

Sammanställningen i tabell 74 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan SES med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att beroende variablerna över 
de olika grupperna inte är homogena. Det finns en signifikant skillnad 
med avseende på Kön, F(1, 1208) = 18.51, p< .000. Kvinnor tycks 
överlag ha sämre självförtroende än sina manliga kollegor. Det finns en 
signifikant skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 2.03, p= .028. Post-
hoc test indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
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Åldersfördelningen för SES illustreras i figur 16. Åldersgruppen <16år 
har en signifikant skillnad med åldersgrupperna 24-28 år, 28-32 år och 
32-40 år. Åldersgruppen 20-22 år uppvisar en differens gentemot 28-32 
år. Åldersgruppen 28-32 år uppvisar en avvikelse gentemot >60 år. 
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Figur 16. SES. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
 
De åldersgrupper som har högst självförtroende tycks enligt figur 16 
vara 28-32 år för dels män och dels för kvinnor. Det finns ingen 
signifikant interaktionseffekt, Kön*Ålder, F(10, 1208) = 1.28. 
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Resultat: depression (DEP) 
 
Tabell 75 visar frågor som kan tyda på att individen har svårt att skilja 
på sin handling och sin person samt att individen kan bli deprimerad.  
 
Tabell 75 
Deskriptiva data för frågorna i DEP skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

79 
Folk utnyttjar mig. 
 

2.0 
.83 
0.61 

30.8 46.5 18.0 4.5 0.2 

104 
Jag anklagar mig 
själv. 
 

3.0 
.87 

-0.03 
3.7 24.2 44.7 24.3 3.1 

112 
Jag har 
skuldkänslor. 
 

2.5 
.85 
0.20 

9.1 40.4 37.3 12.3 0.9 

113 
Jag känner mig 
skamsen. 
 

2.1 
.75 
0.28 

19.7 51.8 25.7 2.7 0.2 

137 
Jag känner det som 
om jag är en börda 
för andra. 

1.8 
.75 
0.53 

35.4 46.5 16.1 2.0 0.0 

 
Tanken med frågorna i tabell 75 är att låga värden kan tyda på att 

personen har lätt att bli nedstämd medan för höga värden gör att 
individen ignorerar feedback från andra (Nideffer, 1976, 1977). Det är 
något förvånande att medelvärdet på fråga 104 är så pass högt jämfört 
med de övriga.  

 
Tabell 76 
Medelvärde och standardavvikelse för DEP med avseende på typ av idrott 
 
 

Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 7.1 2.90 6.7 3.00 6.8 2.90 7.5 2.86 
Män 
 6.0 2.57 5.7 2.54 6.2 2.55 6.1 2.57 
Total 
 6.5 2.76 6.0 2.72 6.4 2.72 6.7 2.79 
 

En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 
DEP med avseende på typ av idrott visas i tabell 76. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det finns en signifikant skillnad med 
avseende på Kön, F(1, 1222) = 9.02, p= .003. Kvinnor har jämfört med 
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män högre snitt på DEP oavsett typ av idrott. Det finns en signifikant 
skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 1222) = 3.50, p= .015. Post-hoc 
test indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan ”closed 
skill” och lagsport. Det finns ingen signifikant interaktionseffekt, Kön* 
Typ av idrott, F(3, 1222) = 1.78.  
 
Tabell 77 
Medelvärde och standardavvikelse för DEP med avseende på 
skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

7.1 2.99 7.7 2.63 7.1 2.93 6.0 3.13 

Män 
 

6.3 2.45 5.9 2.24 6.1 2.62 4.6 2.06 

Total 
 

6.6 2.71 6.7 2.58 6.5 2.8 4.9 2.34 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

DEP med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 77. En 2 (Kön) x 5 
(Skicklighetsnivå) ANOVA visade att beroende variablerna över de 
olika grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att 
det finns en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1220) = 
13.54, p<.000. Jämfört med kvinnor har män ett lägre värde på DEP 
över alla nivåer. Det finns också en signifikant skillnad på 
Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 2.59, p=.035, vilket dock ska beaktas 
utifrån resultatet att grupperna inte är homogena. Post-hoc test 
indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan 
skicklighetsnivå 4 och skicklighetsnivå 1, 2, 3. Resultatet visar att de 
sämre idrottarna tycks ha lägre snitt än de andra skicklighetsnivåerna.  
 
Tabell 78 
Medelvärde och standardavvikelse för DEP med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

5.1 2.47 5.7 2.96 6.7 2.86 9.4 3.24 

Män 
 

6.3 2.52 5.4 2.55 6.0 2.49 6.7 3.04 

Total 
 

6.0 2.52 5.5 2.64 6.3 2.70 7.4 3.28 
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Sammanställningen i tabell 78 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan DEP med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
finns en mycket svag signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 
523) = 2.71, p= .086. Förutom de alpina damerna har alla kvinliga 
utövarna större benägenhet till att bli nedstämda jämfört med sina 
manliga kollegor. Det finns en signifikant skillnad på enbart Idrott, F(3, 
523) = 6.56, p< .000. Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en 
signifikant skillnad mellan alpint och kampsport och dels mellan golf 
och kampsport. Kampsportare är mer benägna anklaga sig själva och 
bli bekymrade jämfört med golfspelare och med alpina utövare. Det 
finns en svag signifikant interaktionseffekt, Kön*Idrott, F(3, 523) = 
2.38, p= .069. Det är dels de alpina damerna som mår bättre än sina 
manliga kollegor och dels de kvinnliga kampsportarna som mår mycket 
sämre jämfört med manliga kampsportare. 
 
Tabell 79 
Medelvärde och standardavvikelse för DEP med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

6.9 3.07 7.4 2.79 7.7 2.92 - - 

Män 
 

5.9 1.73 6.0 2.72 6.4 2.68 6.1 2.67 

Total 
 

6.5 2.68 6.8 2.84 7.3 2.90 6.1 2.67 

 
Sammanställningen i tabell 79 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan DEP med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det endast finns 
en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 11.67, p= 
.001. Manliga lagsportare är mindre nedstämda än sina kvinnliga 
kollegor med undantag för basket.  

 
Sammanställningen i tabell 80 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan DEP med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visar att det endast finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 23.25, p< .000. 
Kvinnor tycks överlag vara mer nedstämda än sina manliga kollegor. 
Åldersfördelningen för DEP illustreras i figur 17. 
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Tabell 80 
Medelvärde och standardavvikelse för DEP med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 år 7.5 2.57 5.9 1.79 7.9 2.59 
16-18 år 6.5 2.85 6.1 2.73 7.1 2.93 
18-20 år 6.3 2.85 6.2 2.79 6.6 3.00 
20-22 år 6.9 2.70 6.5 2.40 7.5 2.95 
22-24 år 6.9 2.66 6.2 2.11 7.5 2.98 
24-28 år 6.4 2.71 5.7 2.36 7.1 2.84 
28-32 år 6.1 2.54 6.0 1.97 6.4 3.81 
32-40 år 5.9 2.75 5.7 2.95 6.3 2.14 
40-50 år 5.8 2.71 5.5 2.42 6.4 3.17 
50-60 år 6.3 2.62 5.9 2.45 6.8 2.81 
>60 år 6.1 2.74 5.8 2.90 6.6 2.54 
 

De åldersgrupper som mår bäst tycks enligt figur 12 vara 40-50 år 
för män och 32-40 år för kvinnor.  
 

14 16 18 20 22 24 28 32 40 50 60

Åldersgrupp

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

D
EP

 sk
al

an
s m

ed
el

vä
rd

e

Kön

Man

Kvinna

 
Figur 17. DEP. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: Fysisk orientering (P/O) 
 
Tabell 81 visar frågor som ska mäta utövarens intresse och 
engagemang för att vara aktiv och för att vilja tävla och konkurrera. 
 
Tabell 81 
Deskriptiva data för frågorna i P/O skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

76 
Jag är fysiskt aktiv. 
 

4.3 
.80 

-1.07 
0.4 2.9 10.6 41.3 44.7 

87 

Jag tycker om att 
tävla i individuella 
idrotter. 
 

3.9 
1.04 
-0.78 

2.4 8.7 19.0 37.3 32.5 

88 
Jag tävlar (tävlade) i 
idrott. 
 

4.3 
.96 

-1.51 
2.6 3.7 9.4 33.9 50.4 

91 
Jag tävlar med mig 
själv när det gäller 
fysiska uppgifter 

3.8 
.87 

-0.44 
0.5 6.9 25.2 45.5 21.9 

92 

Jag tycker om 
aktiviteter där det 
finns faror eller 
element av det 
okända. 

3.2 
.99 

-0.09 
3.8 19.4 37.3 29.7 9.7 

123 

I skolan hängde 
(hänger) jag ihop 
med kamrater som 
idrottade (idrottar). 

3.8 
.92 

-0.76 
2.0 5.9 21.8 47.2 22.9 

133 

Folk beundrar mig 
för min fysiska 
förmåga. 
 

3.2 
.83 

-0.25 
2.4 14.1 45.5 33.5 4.4 

 
Frågorna som beskrivs i tabell 81 ska enligt Nideffer (1976, 1977) 

tolkas som ju högre värden desto mer tävlingsbenägen. Eftersom denna 
normgrupp till största delen är aktiva idrottare är det inte förvånande att 
medelvärdet hamnar högt. Jag tycker dock att Nideffer lägger alltför 
stor vikt på att viljan att tävla. Jag saknar någon fråga som kunde 
beskriva inställningen till att träna och öva. Enligt Ericsson et al. (1993) 
handlar expertis inom idrott att utövare utvecklar en färdighet genom 
att träna under förhållanden som kräver koncentration och 
ansträngning, som inte omedelbart leder till sociala eller finansiella 
belöningar samt inte alltid är roligt. 
 

En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 
P/O med avseende på typ av idrott visas i tabell 82. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att beroende variablerna över de olika 
grupperna inte är homogena. 
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Tabell 82 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för P/O med avseende på typ av 
idrott  
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 
 

M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

18.5 3.91 20.0 4.33 18.4 4.46 18.4 3.03 

Män 
 

20.2 3.80 19.4 3.57 20.0 4.14 21.1 3.27 

Total 
 

19.5 3.93 19.6 3.82 19.3 4.36 19.9 3.44 

 
Den statistiska analysen visade att det finns en signifikant skillnad 

med avseende på Kön, F(1, 1222) = 10.44, p= .001. Kvinnor har 
jämfört med män, förutom vid ”closed skill” sporter, lägre snitt på P/O. 
Det finns en signifikant skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 1222) = 
11.59, p< .000. Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en svag 
signifikant skillnad mellan ”open skill” och lagsport och dels en stark 
signifikant skillnad mellan alla ”skill” kategorier och de personer som 
inte idrottar. Det finns också en signifikant interaktionseffekt, Kön*Typ 
av idrott, F(3, 1222) = 9.10, p< .000. Resultatet visar att kvinnor som 
håller med ”closed skill” sporter tycks vara mer fysiskt aktiva än de 
kvinnliga lagidrottarna. Resultatet visar att det motsatta gäller för 
manliga utövare. 
 
Tabell 83 
Medelvärde och standardavvikelse för P/O med avseende på skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

19.7 2.95 18.4 3.50 18.5 3.96 16.3 4.67 

Män 
 

20.9 3.03 21.4 3.40 20.4 3.69 16.9 3.57 

Total 
 

20.4 3.05 20.0 3.74 19.6 3.94 16.8 3.77 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

P/O med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 83. En 2 (Kön) x 5 
(Skicklighetsnivå) ANOVA visade att beroende variablerna över de 
olika grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att 
det finns en signifikant skillnader med avseende på Kön, F(1, 1220) = 
14.97, p<.000. Män jämfört med kvinnor uppvisar ett högre snitt på alla 
skicklighetsnivåer. Det finns också en signifikant skillnad på 
Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 14.93, p<.000. Post-hoc indikerar att det 
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föreligger en signifikant skillnad mellan skicklighetsnivå 4 och 
skicklighetsnivå 1, 2 och 3. Däremot finns det ingen signifikant 
interaktionseffekt, Kön*Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 1.08.  
 
Tabell 84 
Medelvärde och standardavvikelse för P/O med avseende på några 
individuella idrotter. 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

18.2 3.37 19.1 4.52 18.3 4.61 19.7 4.40 

Män 
 

18.9 4.35 19.2 3.67 20.2 4.32 20.5 3.00 

Total 
 

18.7 4.05 19.2 3.86 19.2 4.55 20.3 3.37 

 
Sammanställningen i tabell 84 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan P/O med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 85 
Medelvärde och standardavvikelse för P/O med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

19.4 2.44 18.5 3.18 17.9 3.04 - - 

Män 
 

22.1 2.59 20.4 3.89 20.4 3.53 21.5 2.93 

Total 
 

20.4 2.79 19.3 3.61 18.8 3.42 21.5 2.93 

 
Sammanställningen i tabell 85 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan P/O med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det finns en 
signifikant skillnad med avseende på kön, F(1, 495) = 35.08, p< .000. 
De manliga lagidrottarna är mer villiga att konkurrera än sina kvinnliga 
kollegor. Det finns en signifikant skillnad på enbart Lagsport, F(3, 495) 
= 3.41, p= .017. Post-hoc test med Tukey HS.D. indikerar att ishockey 
skiljer sig från fotboll och innebandy och att basket skiljer sig från 
innebandy. Det finns ingen signifikant interaktionseffekt, 
Kön*Lagsport, F(3, 495) < 1.00. 
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Tabell 86 
Medelvärde och standardavvikelse för P/O med avseende på åldersintervallet 
14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 
år 18.7 3.00 20.1 2.79 18.4 2.98 

16-18  
år 

20.5 3.44 21.2 3.24 19.3 3.48 

18-20  
år 

20.4 3.36 20.6 3.43 20.1 3.21 

20-22  
år 

20.0 3.78 21.4 3.49 18.3 3.42 

22-24  
år 

20.4 3.21 21.2 3.20 19.5 3.02 

24-28  
år 

19.9 3.96 21.0 3.43 18.9 4.15 

28-32  
år 19.2 3.99 19.5 3.77 18.1 4.54 

32-40  
år 

18.1 4.24 18.5 3.68 17.1 5.47 

40-50  
år 

15.6 4.54 16.8 4.52 13.3 3.67 

50-60  
år 

16.7 4.35 16.9 4.11 16.3 4.73 

>60  
år 

17.5 3.36 17.8 3.56 16.9 3.11 

 
Sammanställningen i tabell 86 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan P/O med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att beroende variablerna över 
de olika grupperna inte är homogena. Det finns en signifikant skillnad 
med avseende på Kön, F(1, 1208) = 41.27, p< .000. Män tycks vara 
mer fysisk aktiva och konkurrensbenägna än sina kvinnliga kollegor. 
Det finns en signifikant skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 19.51, 
p< .000. Post-hoc test indikerar att det föreligger flera signifikanta 
skillnader. Åldersfördelningen för P/O illustreras i figur 18. 
Åldersgruppen <16 år har en signifikant åtskillnad med 
åldersgrupperna 16-18 år, 18-20 år, 40-50 år och 50-60 år. 
Åldersgrupperna 16-18 år, 18-20 år, 20-22 år, 22-24 år och 24-28 år 
uppvisar en skillnad gentemot 32-40 år, 40-50 år, 50-60 år och >60 år. 
Åldersgruppen 28-32 år skiljer sig i förhållande till 40-50 år och 50-60 
år. Åldersgruppen 32-40 år skiljer sig från gruppen 40-50 år. 
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Figur 18. P/O. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
 

De åldersgrupper som är mest fysiskt aktiva tycks enligt figur 18 
vara 20-22 år för män och 18-20 år för kvinnor. Det finns ingen 
signifikant interaktionseffekt, Kön*Ålder, F(10, 1208) = 1.45. 
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Resultat: tvångsmässighet (OBS) 
 
Tabell 87 visar frågor som kan tyda på att individen kan blir besatta och 
grubblande på problem utan att lösa dem.  
 
Tabell 87 
Deskriptiva data för frågorna i OBS skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

4 

Mina tankar kretsar 
bara runt de 
människor och saker 
som finns i min 
omedelbara närhet 

2.6 
.88 
0.15 

7.9 38.6 35.6 17.0 0.9 

5 

Jag måste veta 
exakt vad saken 
gäller innan jag 
uttalar mig eller gör 
någonting. 

3.1 
.94 

-0.20 
4.0 23.5 34.8 33.5 4.1 

6 

När jag gör 
någonting så går jag 
tillväga på ett 
målinriktat, noggrant 
och logiskt sätt. 

3.6 
.78 

-0.51 
0.7 7.7 30.8 52.0 8.7 

13 

När jag gör ett 
misstag så är det 
därför jag väntat för 
länge och inhämtat 
för mycket 
information 

2.1 
.79 
0.72 

20.7 55.8 18.3 4.6 0.7 

17 
Jag kan ha en idé 
som det är svårt att 
få ur huvudet 

2.9 
.85 

-0.14 
4.9 27.8 43.8 22.6 0.9 

18 
Jag tänker på en sak 
i taget. 
 

2.7 
.94 
0.26 

7.7 40.4 30.3 19.7 1.9 

35 

När jag är ute och 
handlar har jag svårt 
att bestämma mig 
eftersom det finns så 
många alternativ. 

2.6 
1.10 
0.44 

13.9 39.7 23.1 17.3 5.9 

45 

Det är svårt för mig 
att hoppa fram och 
tillbaka mellan olika 
samtal. 

2.4 
.89 
0.43 

13.8 45.5 29.8 9.6 1.3 

62 

När jag gör misstag 
så beror det på att 
jag hänger upp mig 
på en viss tanke eller 
en viss känsla. 

2.8 
.83 
0.03 

4.1 29.1 46.0 19.1 1.6 

 
Medelvärdet för frågorna i skalan OBS ska tolkas som att ju högre 

medelvärde desto större risk att personer missar att agera på grund av 
att de tänker för länge. Utövare med låga värden har enligt Nideffer 
(1976, 1977) inga problem med att fatta beslut och de oroar sig inte i 
onödan.  
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Resultatet av Cronbachs alfa för OBS i tabell 14 (.402), visade sig 
vara det lägsta alfa-värdet jämfört med de andra subskalorna samt att 
resultatet visade att frågorna 6 och 17 drog ner värdet. 
 
Tabell 88 
Medelvärde och standardavvikelse för OBS med avseende på typ av idrott 
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

15.9 3.32 16.4 3.83 15.6 3.35 15.9 3.14 

Män 
 

15.8 3.36 16.4 3.50 15.4 3.37 15.9 3.27 

Total 
 

15.8 3.34 16.4 3.60 15.5 3.36 15.9 3.21 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

OBS med avseende på typ av idrott visas i tabell 88. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 1222) = 3.69, p< .012. Post-hoc 
test indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan ”closed 
skill” och ”open skill”.  
 
Tabell 89 
Medelvärde och standardavvikelse för OBS med avseende på 
skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

15.3 3.08 16.3 2.91 15.9 3.37 16.0 4.12 

Män 
 

14.8 3.47 15.8 2.94 16.0 3.32 16.1 3.93 

Total 
 

15.0 3.31 16.1 2.92 15.9 3.35 16.1 3.93 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

OBS med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 79. Den statistiska 
analysen visade att det endast finns en signifikant skillnad på 
Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 2.43, p=.046. Post-hoc test indikerar att 
det föreligger en signifikant skillnad mellan skicklighetsnivå 1 och 
skicklighetsnivå 3.  
 

Sammanställningen i tabell 90 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan OBS med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
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finns en signifikant skillnad på enbart Idrott, F(3, 523) = 8.46, p< .000. 
Post-hoc test indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan 
golf och orientering. Orienterare har lättare att fatta snabba beslut än 
golfspelare.  
 
Tabell 90 
Medelvärde och standardavvikelse för OBS med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

14.8 2.25 17.9 3.63 15.5 3.48 16.7 2.30 

Män 
 

15.6 3.56 16.7 3.41 15.4 3.45 16.4 2.71 

Total 
 

15.3 3.23 17.0 3.48 15.4 3.46 16.5 2.59 

 
Sammanställningen i tabell 91 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan OBS med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga signifikanta 
effekter, ps > .05.  
 
Tabell 91 
Medelvärde och standardavvikelse för OBS med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

15.0 3.32 15.9 2.81 16.1 3.50 - - 

Män 
 

15.6 2.97 15.8 3.49 15.9 3.45 16.1 3.17 

Total 
 

15.2 3.17 15.9 3.11 16.0 3.48 16.1 3.17 

 
Sammanställningen i tabell 92 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan OBS med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visar det endast finns en signifikant 
skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 2.93, p= .001. Post-hoc test 
indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
Åldersfördelningen för OBS illustreras i figur 19. Åldersgruppen >60 
år uppvisar en avvikelse gentemot åldersgrupperna 18-20 år, 20-22 år, 
24-28 år, 28-32 år, 32-40 år och 40-50 år.  De åldersgrupper som visar 
minst beslutsångest tycks enligt figur 14 vara 32-40 år för män och 28-
32 år för kvinnor.  
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Tabell 92 
Medelvärde och standardavvikelse för OBS med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall 
 
 

Total Män Kvinnor 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. 

<16 år 16.3 3.21 16.5 3.23 16.2 3.23 
16-18 år 16.1 3.09 16.2 3.11 15.8 3.04 
18-20 år 15.6 3.68 15.6 3.58 15.5 3.92 
20-22 år 16.3 3.49 16.3 3.42 16.4 3.60 
22-24 år 15.7 3.28 15.2 2.80 16.1 3.66 
24-28 år 15.6 3.06 15.0 3.26 16.1 2.79 
28-32 år 15.1 3.40 15.3 3.40 14.3 3.42 
32-40 år 15.0 3.43 14.9 3.63 15.3 2.88 
40-50 år 15.1 3.43 15.0 3.38 15.2 3.59 
50-60 år 16.4 3.54 17.1 3.40 15.3 3.53 
>60 år 18.0 3.51 18.4 3.34 17.4 3.86 
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Figur 19. OBS. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 

184



185 

Resultat: utåtriktad personlighet (EXT) 
 
Tabell 93 visar frågor som ska mäta om individen gillar att få 
uppmärksamhet av andra, tycker om att vara i stora grupper och tar en 
aktiv roll i grupper. 
 
Tabell 93 
Deskriptiva data för frågorna i EXT skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

85 
Jag pratade (pratar) 
mycket i klassen när 
jag gick (är) i skolan. 

3.2 
1.11 
-0.14 

5.8 23.7 26.3 31.8 12.4 

86 

Jag tycker om att 
tävla med andra när 
det gäller 
intellektuella 
uppgifter. 

3.2 
1.09 
-0.14 

6.0 19.4 33.4 28.5 12.7 

101 

Jag gick ut (stämde 
träff) med någon av 
motsatt kön när jag 
gick i gymnasiet (när 
jag var i 15-18 
årsåldern). 

2.8 
1.06 
0.16 

11.8 27.7 36.7 17.2 6.4 

102 
Folk tycker jag är en 
pajas. 
 

2.4 
.93 
0.20 

19.1 35.9 34.7 9.2 1.1 

108 
Jag har ett behov av 
att hjälpa andra. 
 

3.5 
.80 

-0.13 
0.5 9.2 39.6 41.5 9.2 

109 
Jag har ett behov av 
att bli omtyckt. 
 

3.8 
.81 

-0.35 
0.3 4.8 27.2 48.3 19.4 

115 
Jag har lätt för att 
umgås med folk. 
 

3.9 
.77 

-0.47 
0.4 2.8 22.3 52.5 22.1 

116 
Jag är socialt 
utåtriktad. 
 

3.7 
.87 

-0.24 
0.7 6.5 33.7 41.0 18.0 

122 

I skolan deltog 
(deltar) jag i 
teaterpjäser. 
 

2.6 
1.11 
0.18 

17.6 27.5 32.3 17.4 5.2 

125 

I skolan hängde 
(hänger) jag ihop 
med kamrater som 
är populära. 

3.0 
.85 

-0.13 
4.0 20.9 48.2 24.0 2.8 

131 
När jag är i en grupp 
är jag en av ledarna. 
 

3.1 
.89 

-0.12 
3.0 19. 43.1 29.6 5.0 

133 

Folk beundrar mig 
för min fysiska 
förmåga. 
 

3.2 
.83 

-0.25 
2.4 14.1 45.5 33.5 4.4 
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Tabell 93. 
Fortsättning: Deskriptiva data för frågorna i EXT skalan 

135 

Folk beundrar mig 
för min sociala 
status. 
 

2.8 
.85 
0.03 

6.6 30.8 45.4 15.6 1.6 

136 
I skolan ställde 
(ställer) jag upp vid 
elevrådsval. 

2.2 
1.15 
0.71 

37.4 28.0 19.5 11.3 3.7 

 
Frågorna i tabell 93 ska tolkas som att ju högre värde desto mer 

utåtriktad personlighet. 
 
Tabell 94 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för EXT med avseende på typ 
av idrott  
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

29.2 6.45 30.2 7.29 28.6 6.36 29.4 6.15 

Män 
 

29.7 6.31 29.3 6.28 29.1 6.40 30.4 6.23 

Total 
 

29.5 6.4 29.6 6.61 28.9 6.38 30.0 6.21 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

EXT med avseende på typ av idrott visas i tabell 94. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnad på Typ av idrott, F(3, 1222) = 2.74, p< .042. Post-hoc test 
indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan ”open skill” 
och lagsport.  
 
Tabell 95 
Medelvärde och standardavvikelse för EXT med avseende på skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

29.9 6.43 29.8 6.66 29.0 6.44 30.4 3.88 

Män 
 

30.6 5.88 30.4 6.56 29.7 6.40 27.8 5.52 

Total 
 

30.3 6.11 30.1 6.58 29.4 6.42 28.3 5.32 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

EXT med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 95. En 2 (Kön) x 5 
(Skicklighetsnivå) ANOVA gav inga signifikanta effekter, ps > .05.  
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Tabell 96 
Medelvärde och standardavvikelse för EXT med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

31.0 6.09 30.7 6.94 28.4 6.42 28.4 6.95 

Män 
 

28.2 4.99 29.5 5.81 29.0 6.79 29.6 5.86 

Total 
 

29,0 5.36 29.7 6.07 28.7 6.61 29.3 6.09 

 
Sammanställningen i tabell 96 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan EXT med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 97 
Medelvärde och standardavvikelse för EXT med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

29.8 5.87 28.9 6.35 29.9 6.00 - - 

Män 
 

30.1 7.25 30.3 6.33 30.5 6.39 30.3 6.07 

Total 
 

29.9 6.32 29.5 6.36 30.1 6.12 30.3 6.07 

 
Sammanställningen i tabell 97 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan EXT med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga signifikanta 
effekter, ps > .05.  
 

Sammanställningen i tabell 98 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan EXT med avseende på åldersintervall 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att beroende variablerna över 
de olika grupperna inte är homogena. Det finns endast en signifikant 
skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 2.68, p= .003. Post-hoc test 
indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
Åldersfördelningen för EXT illustreras i figur 20. Åldersgruppen <16år 
har en signifikant skillnad med de äldsta åldersgrupperna 50-60 år och 
<60 år.  
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Tabell 98 
Medelvärde och standardavvikelse för EXT med avseende på åldersintervallet 
14 år till >60 år 
Åldersintervall Total Män Kvinnor 
 M S.D. M S.D. M S.D. 
<16 år 29.0 6.50 28.4 8.03 29.1 6.13 
16-18 år 30.2 6.40 30.0 6.63 30.4 6.25 
18-20 år 29.3 6.27 29.3 5.67 29.2 7.47 
20-22 år 28.6 5.62 29.8 5.72 27.2 5.22 
22-24 år 30.1 6.75 30.8 7.07 29.4 6.41 
24-28 år 30.1 6.35 30.3 6.09 30.0 6.60 
28-32 år 30.3 6.30 30.3 5.39 30.5 8.63 
32-40 år 29.5 6.14 30.0 6.08 28.0 6.21 
40-50 år 28.6 6.68 28.9 6.94 28.1 6.23 
50-60 år 27.2 6.53 27.2 6.40 27.3 6.84 
>60 år 26.3 3.93 26.3 4.20 26.2 3.68 
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Figur 20. EXT. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
 

De åldersgrupper som är mest extroverta tycks enligt figur 20 vara 
22-24 år för män och 28-32 år för kvinnor.  
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Resultat: inåtriktad personlighet (INT) 
 
Tabell 99 visar frågor som kan tyda på att individen föredrar ensamma, 
lugna aktiviteter och tid för eftertanke. 
 
Tabell 99 
Deskriptiva data för frågorna i INT skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

21 

Jag tycker om tysta 
och tankfulla 
tillfällen. 
 

3.2 
.86 

-0.19 
3.8 13.8 50.0 27.1 5.1 

36 

En hel del av min tid 
går åt till att fundera 
över olika slags idéer 
som jag har. 

2.8 
.91 
0.23 

5.8 36.8 35.8 19.2 2.4 

41 
Jag är mer en 
person som handlar 
än en som tänker. 

3.0 
.93 
0.07 

4.2 28.0 39.4 24.3 4.2 

77 

Folk beskriver mig 
som en allvarlig 
person. 
 

2.6 
.94 
0.27 

11.2 37.7 35.1 13.8 2.3 

78 
Jag sitter ensam när 
jag lyssnar på musik. 
 

3.1 
.87 

-0.24 
4.1 19.3 45.2 28.5 2.9 

80 
Jag behåller mina 
tankar för mig själv. 
 

3.2 
.83 

-0.20 
1.8 19.8 42.0 33.6 2.8 

81 
Jag behåller mina 
känslor för mig själv. 
 

3.3 
.90 

-0.28 
2.3 19.0 35.0 38.3 5.3 

84 
Andra ser mig som 
en ensamvarg. 
 

2.2 
.96 
0.47 

24.2 39.3 26.5 8.6 1.3 

114 

Jag betraktas av 
andra som en kylig 
person. 
 

2.4 
.94 
0.36 

18.6 39.7 30.4 9.8 1.5 

121 

När jag är på en 
dans eller på en fest 
sätter jag mig i 
skymundan och 
undviker rampljuset. 

2.2 
.93 
0.47 

25.0 40.3 26.1 7.5 1.0 

124 

I skolan hängde 
(hänger) jag ihop 
med kamrater med 
intellektuella 
intressen. 

2.9 
.83 
0.04 

3.9 28.1 47.2 18.8 2.0 

 
Vid uträkning av INT-värdet kastas poängen om för alla svar på 

fråga 41. Vid en noggrannare granskning av frågorna i tabell 99 tycks 
Nideffer ha blandat påståenden som beskriver en introvert personlighet 
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(exempelvis, nummer 21, 80, 81) med påståenden som tyder på dåligt 
självförtroende (till exempel, fråga 121).  
 
Tabell 100 
Medelvärde och standardavvikelse för INT med avseende på typ av idrott 
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

18.5 4.80 18.6 5.49 19.4 5.21 17.8 4.12 

Män 
 

20.5 4.36 20.7 4.52 21.4 4.32 19.8 4.17 

Total 
 

19.7 4.65 20.0 4.93 20.5 4.84 18.9 4.26 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

INT med avseende på typ av idrott visas i tabell 100. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att beroende variablerna över de olika 
grupperna inte är homogena. Den statistiska analysen visade att det 
finns en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1222) = 7.96, 
p= .005. Kvinnor har jämfört med män lägre snitt oavsätt kategori. Det 
finns en signifikant skillnad på enbart Typ av idrott, F(3, 1222) = 
10.57, p< .000. Post-hoc test indikerar att det dels föreligger en 
signifikant skillnad mellan ”closed skill” och lagsport och dels mellan 
”open skill” och lagsport. Det finns ingen signifikant interaktionseffekt, 
Kön*Typ av idrott, F(3, 1222) < 1.00. 
 
Tabell 101 
Medelvärde och standardavvikelse för INT med avseende på skicklighetsnivå 

 N1 N2 N3 N4 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

17.6 4.80 17.7 3.88 18.8 4.88 16.4 5.07 

Män 
 

19.9 5.00 19.4 3.80 20.7 4.23 20.5 4.92 

Total 
 

18.9 5.02 18.6 3.91 19.9 4.62 19.7 5.17 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

INT med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 101. En tvåvägs 
ANOVA visade att det finns en signifikant skillnader med avseende på 
Kön, F(1, 1220) = 10.44, p=.001. Män har jämfört med kvinnor ett 
högre värde på INT över alla skicklighetsnivåer. Det finns också en 
signifikant skillnad på Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 3.33, p=.010. 
Post-hoc test indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan 
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skicklighetsnivå 2 och skicklighetsnivå 3. Däremot finns det ingen 
signifikant interaktionseffekt, Kön*Skicklighetsnivå, F(4, 1220) < 1.00. 
 
Tabell 102 
Medelvärde och standardavvikelse för INT med avseende på några 
individuella idrotter 
 Alpint Golf Orientering Kampsport 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

18.7 5.85 19.5 5.42 19.3 5.26 21.9 4.31 

Män 
 

20.6 4.06 20.4 4.59 21.3 4.42 22.0 4.20 

Total 
 

20.1 4.58 20.2 4.79 20.3 4.95 22.0 4.17 

 
Sammanställningen i tabell 102 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan INT med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 103 
Medelvärde och standardavvikelse för INT med avseende på några lagidrotter 
 Basket Fotboll Innebandy Ishockey 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

18.0 4.88 18.0 4.33 17.3 3.83 - - 

Män 
 

20.1 3.65 19.6 4.24 20.0 4.46 20.0 4.28 

Total 
 

18.8 4.54 18.7 4.35 18.2 4.25 20.0 4.28 

 
Sammanställningen i tabell 103 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan INT med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det endast finns 
en signifikant skillnad med avseende på kön, F(1, 495) = 16.62, p< 
.000. Manliga lagidrottare tycks ha större behov lugna stunder än sina 
kvinnliga kollegor.  
 

Sammanställningen i tabell 104 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan INT med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det endast finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 28.86, p< .000. 
Kvinnor tycks överlag vara sämre på att hantera inre information än 
sina manliga kollegor. Åldersfördelningen för INT illustreras i figur 21. 
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Tabell 104 
Medelvärde och standardavvikelse för INT med avseende på åldersintervallet 
14 år till >60 år 
Åldersintervall Total Män Kvinnor 
 M S.D. M S.D. M S.D. 
<16 år 18.6 4.74 21.7 4.13 17.8 4.59 
16-18 år 19.8 4.54 20.7 4.20 18.2 4.68 
18-20 år 20.4 4.63 20.9 4.27 19.3 5.19 
20-22 år 19.4 5.10 20.2 4.77 18.4 5.34 
22-24 år 19.0 4.35 20.3 3.69 17.7 4.60 
24-28 år 19.2 4.59 19.6 4.48 18.9 4.69 
28-32 år 20.2 4.67 20.5 4.72 19.2 4.54 
32-40 år 19.6 4.96 20.1 4.95 18.3 4.86 
40-50 år 19.7 4.78 20.1 4.81 19.1 4.74 
50-60 år 20.4 4.23 20.7 3.53 20.0 5.09 
>60 år 20.4 4.59 21.2 4.76 19.0 4.15 

 
De åldersgrupper som är mest introverta tycks enligt figur 21 vara 

>14 år för män och 50-60 år för kvinnor.  
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Figur 21. INT. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: intellektuella känsloyttringar (IEX) 
 
Tabell 105 visar frågor som ska mäta utövarens villighet att 
intellektuellt utrycka sig. 
 
Tabell 105 
Deskriptiva data för frågorna i IEX skalan 

Nr  M 
S.D. 

Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

80 
Jag behåller mina 
tankar för mig själv. 
 

3.2 
.83 
-0.2 

1.8 19.8 42.0 33.6 2.8 

83 
Jag tycker om att 
argumentera. 
 

3.4 
1.04 
-0.22 

3.9 16.3 33.1 32.1 14.6 

85 
Jag pratade (pratar) 
mycket i klassen när 
jag gick (är) i skolan. 

3.2 
1.11 
-0.14 

5.8 23.7 26.3 31.8 12.4 

86 

Jag tycker om att 
tävla med andra när 
det gäller 
intellektuella 
uppgifter. 

3.2 
1.09 
-0.14 

6.0 19.4 33.4 28.5 12.7 

93 
Jag uttrycker min 
åsikt i olika frågor. 
 

3.5 
.87 

-0.17 
0.9 11.2 37.5 39.4 11.0 

105 
Jag var (är) en av de 
klyftigaste i skolan. 
 

3.1 
1.04 
-0.02 

6.3 24.1 35.3 26.2 8.1 

131 
När jag är i en grupp 
är jag en av ledarna. 
 

3.1 
.89 

-0.12 
3.0 19.2 43.1 29.6 5.0 

132 
Folk beundrar mig 
för mitt intellekt. 
 

2.8 
.81 
0.05 

5.0 30.5 48.5 14.5 1.5 

 
Vid uträkning av IEX-värdet svängs först alla svar på påstående 80.  

 
Tabell 106 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för IEX med avseende på typ av 
idrott  
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M 

 
S.D. 

Kvinnor 
 

16.7 4.87 17.0 5.59 17.2 4.78 16.1 4.69 

Män 
 

17.4 4.54 17.0 4.41 18.2 4.64 17.0 4.50 

Total 
 

17.1 4.70 17.0 4.80 17.7 4.72 16.6 4.59 
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En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 
IEX med avseende på typ av idrott visas i tabell 106. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnad på Typ av idrott, F(3, 1222) = 4.61, p= .003. Post-hoc test 
indikerar att det föreligger en signifikant skillnad mellan ”open skill” 
och lagsport.  

 
Tabell 107 
Medelvärde och standardavvikelse för IEX med avseende på skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M 
 

S.D. 

Kvinnor 
 

16.7 4.64 15.4 5.06 16.8 4.91 16.7 3.77 

Män 
 

17.6 4.30 17.7 4.31 17.4 4.64 16.3 4.21 

Total 
 

17.2 4.45 16.6 4.80 17.2 4.76 16.4 4.10 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

IEX med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 107. En 2 (Kön) x 
5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnader med avseende på Kön, F(1, 1220) = 4.10, p=.043. Män har 
jämfört med kvinnor ett högre värde på IEX över alla nivåer.  
 
Tabell 108 
Medelvärde och standardavvikelse för IEX med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M 
 

S.D. 

Kvinnor 
 

17.6 5.34 16.7 4.31 17.1 4.92 16.4 4.33 

Män 
 

17.2 4.11 16.8 4.14 18.3 4.84 17.9 4.37 

Total 
 

17.3 4.39 16.8 4.16 17.7 4.91 17.5 4.35 

 
Sammanställningen i tabell 108 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan IEX med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga 
signifikanta effekter, ps > .05.  
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Tabell 109 
Medelvärde och standardavvikelse för IEX med avseende på några lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M 
 

S.D. 

Kvinnor 
 

17.6 3.53 15.8 5.03 16.2 4.55 - - 

Män 
 

19.1 4.30 16.9 4.50 17.2 4.66 16.7 4.54 

Total 
 

18.1 3.86 16.2 4.83 16.5 4.60 16.7 4.54 

 
Sammanställningen i tabell 109 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan IEX med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 4.31, p= .038. 
Manliga deltagare tycks ha mer behov av att uttrycka sig än sina 
kvinnliga kollegor. Det finns en svag signifikant skillnad på enbart 
Lagsport, F(3, 495) = 2.10, p= .072. Post-hoc test med indikerar att 
basketspelare pratar mer än än fotbollsspelare. Det finns ingen 
signifikant interaktionseffekt, Kön*Lagsport, F(3, 495) < 1.00. 
 

Sammanställningen i tabell 110 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan IEX med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det finns en signifikant 
skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 5.52, p= .019. Kvinnor 
tycks överlag vara mindre pratsamma än sina manliga kollegor. Det 
finns en signifikant skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 3.18, p< 
.000. Post-hoc test indikerar att det föreligger flera signifikanta 
skillnader. Åldersfördelningen för IEX illustreras i figur 22. 
Åldersgrupperna <16år, 16-18 år, 18-20 år, 24-28 år, 32-40 år och 40-
50 år uppvisar en skillnad gentemot <60 år. Åldersgruppen 28-32 år 
uppvisar en differens gentemot de äldsta grupperna 50-60 år och <60 
år. De åldersgrupper som är mest pratsamma tycks enligt figur 22 vara 
28-32 år både för män och kvinnor. Det finns ingen signifikant 
interaktionseffekt, Kön*Ålder, F(10, 1208) < 1.00. 
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Tabell 110 
Medelvärde och standardavvikelse för IEX med avseende på åldersintervallet 
14 år till >60 år 
Åldersintervall Total Män Kvinnor 
 M S.D. M S.D. M S.D. 
<16 år 17.5 4.66 18.2 4.60 17.3 4.69 
16-18 år 17.3 5.00 17.4 4.91 17.2 5.19 
18-20 år 17.1 4.76 17.2 4.50 16.7 5.30 
20-22 år 16.3 4.35 17.5 4.08 14.9 4.24 
22-24 år 17.0 4.62 17.8 4.39 16.1 4.72 
24-28 år 17.1 4.70 17.3 4.80 16.9 4.63 
28-32 år 18.8 3.96 18.7 3.85 18.9 4.42 
32-40 år 17.9 4.16 18.5 3.95 16.5 4.49 
40-50 år 17.6 4.39 17.7 4.14 17.4 4.94 
50-60 år 15.6 4.45 15.2 4.26 16.0 4.74 
>60 år 13.9 3.77 14.3 3.87 13.2 3.68 
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Figur 22. IEX. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: negativa känsloyttringar (NAE) 
 
Tabell 111 visar frågor som ska mäta om utövaren är medveten om och 
ger uttryck för sina negativa affekter. 
 
Tabell 111 
Deskriptiva data för frågorna i NAE skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

83 
Jag tycker om att 
argumentera. 
 

3.4 
1.04 
-0.22 

3.9 16.3 33.1 32.1 14.6 

95 

När jag tror mycket 
på någonting kan jag 
vara en dålig 
förlorare och 
obenägen att 
kompromissa 

3.3 
.96 

-0.13 
3.0 18.5 37.1 32.4 9.0 

100 
Jag ger uttryck åt 
min ilska. 
 

3.2 
1.69 
0.21 

2.6 21.3 41.8 27.8 6.4 

103 
Jag blir rasande och 
ger uttryck åt det. 
 

2.5 
.95 
0.44 

14.3 41.4 30.6 11.0 2.6 

119 

När jag är arg 
förlorade jag 
kontrollen och säger 
saker som ibland 
sårar andra. 

2.4 
.90 
0.46 

14.1 45.1 29.2 10.1 1.5 

120 
Jag har varit så arg 
på någon att jag 
slagit honom/henne. 

1.7 
.82 
1.15 

49.0 35.6 12.5 2.2 0.7 

129 
Jag slogs (slåss) när 
jag gick (är) i skolan. 
 

1.4 
.70 
1.80 

66.0 26.5 5.5 1.6 0.3 

138 
Folk betraktar mig 
som en arg person. 
 

1.6 
.71 
0.93 

49.5 40.1 8.9 1.5 0.0 

139 

Jag betraktar mig 
själv som en arg 
person. 
 

1.7 
.80 
1.12 

50.2 35.4 11.3 2.7 0.3 

 
Oppenheim (1992) rekommenderar att frågeformulär bör undvika 

påståenden som innehåller två eller flera anspelningar och ämnen som 
är starkt emotionellt laddade. Fråga 119 innehåller exempelvis dels ett 
påstående om att jag förlorar kontrollen och dels en mening om att jag 
säger saker som ibland sårar andra. Om respondenten svarar ”aldrig” är 
det svårt att avgöra om svaret ska tolkas som att personen aldrig blir så 
arg att individen förlorar kontrollen eller att personen alltid säger saker 
som sårar andra. Fråga 129 är exempel på ett påstående med starka 
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emotioner och med en otydlig beskrivning. Det finns ingen instruktion 
om hur många gånger en person behöver slåss innan det ska räknas som 
sällan, ibland, ofta eller alltid.    
 
Tabell 112 
Medelvärde och standardavvikelse för NAE med avseende på typ av idrott 
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

12.2 4.48 11.6 4.06 12.0 4.38 12.6 4.67 

Män 
 

11.9 4.33 12.1 4.50 11.7 4.22 12.1 4.25 

Total 
 

12.1 4.59 11.9 4.36 11.8 4.28 12.3 4.45 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

NAE med avseende på typ av idrott visas i tabell 112. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av drott) ANOVA gav inga signifikanta effekter, ps > .05.  
 
Tabell 113 
Medelvärde och standardavvikelse för NAE med avseende på 
skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

11.8 3.94 11.7 3.81 12.4 4.65 11.3 3.87 

Män 
 

11.3 3.89 11.3 4.82 12.2 4.25 10.9 4.65 

Total 
 

11.5 3.90 11.5 4.35 12.3 4.43 11.0 4.48 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

NAE med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 113. En 2 (Kön) x 
5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det endast finns en mycket 
svag signifikant skillnad på skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 1.98, p= 
.095. Post-hoc test visar dock skillnaden är för svag för att uppvisa en 
signifikans mellan de olika skicklighetsnivåerna.  

 
Sammanställningen i tabell 114 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan NAE med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
finns en signifikant skillnad på Idrott, F(3, 523) = 2.85, p= .037. Post-
hoc test med Tukey HS.D. visar dock att skillnaden är för svag för att 
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uppvisa en signifikans. Det finns också en signifikant 
interaktionseffekt, Kön*Idrott, F(3, 523) = 2.63, p= .049. 
 
Tabell 114 
Medelvärde och standardavvikelse för NAE med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

11.7 3.20 10.9 3.88 11.7 4.23 15.7 6.35 

Män 
 

12.4 3.74 12.2 4.62 11.6 4.36 12.0 4.38 

Total 
 

12.2 3.55 11.9 4.48 11.6 4.29 13.0 5.16 

 
Sammanställningen i tabell 115 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan NAE med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA gav inga signifikanta 
effekter, ps > .05.  
 
Tabell 115 
Medelvärde och standardavvikelse för NAE med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M S.D. 

Kvinnor 
 

12.1 4.45 12.3 4.51 12.9 4.8 - - 

Män 
 

13.4 3.44 11.8 4.22 11.4 3.83 13.2 4.19 

Total 
 

12.6 4.12 12.1 4.38 12.4 4.54 13.2 4.19 

 
Sammanställningen i tabell 116 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan NAE med avseende på åldersintervall. 
En 2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det endast finns en 
signifikant skillnad på enbart Ålder, F(10, 1208) = 3.81, p< .000. Post-
hoc test indikerar att det föreligger flera signifikanta skillnader. 
Åldersfördelningen för NAE illustreras i figur 23. Åldersgruppen <16år 
har en signifikant differens med alla åldersgrupperna 22-24 år och >60 
år. Åldersgruppen 16-18 år uppvisar en skillnad gentemot 22-24 år, 24-
28 år och >60 år. Åldersgruppen 18-20 år uppvisar en avvikelse 
gentemot 22-24 år. De åldersgrupper som är mest benägna att uttrycka 
negativa känslor tycks enligt figur 23 vara 32-40 år för män och <16 år 
för kvinnor.  
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Tabell 116 
Medelvärde och standardavvikelse för NAE med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall Total Män Kvinnor 
 M S.D. M S.D. M S.D. 
<16 år 13.1 4.65 12.5 4.31 13.2 4.76 
16-18 år 12.8 4.67 12.7 4.34 12.9 5.21 
18-20 år 12.5 4.09 12.5 4.13 12.4 4.06 
20-22 år 12.1 3.88 12.0 3.46 12.1 4.35 
22-24 år 10.7 4.02 10.1 3.87 11.3 4.11 
24-28 år 11.4 3.54 10.6 3.25 12.0 3.67 
28-32 år 11.3 4.66 10.8 4.57 12.8 4.75 
32-40 år 12.3 5.36 12.9 5.91 10.7 3.06 
40-50 år 11.9 4.29 12.4 4.55 11.0 3.63 
50-60 år 10.9 3.99 10.3 3.72 11.6 4.30 
>60 år 9.9 4.16 9.6 3.66 10.3 5.00 
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Figur 23. NAE. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
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Resultat: positiva känsloyttringar (PAE) 
 
Tabell 117 visar frågor som ska mäta hur mycket utövarna beskriver sig 
själva i positiva termer och ger utryck för positiva affekter. 
 
Tabell 117  
Deskriptiva data för frågorna i PAE skalan 
Nr  M 

S.D. 
Skevhet 

% 
Aldrig 

% 
Sällan 

% 
Ibland 

% 
Ofta 

% 
Alltid 

81 
Jag behåller mina 
känslor för mig själv. 
 

3.3 
.90 

-0.28 
2.3 19.0 35.0 38.3 5.3 

84 
Andra ser mig som 
en ensamvarg. 
 

2.2 
.96 
0.47 

24.2 39.3 26.5 8.6 1.3 

89 

Jag ger fysiska 
uttryck åt mina 
känslor. 
 

3.1 
.86 

-0.08 
2.9 20.9 45.0 27.5 3.7 

101 

Jag gick ut (stämde 
träff) med någon av 
motsatt kön när jag 
gick i gymnasiet (när 
jag var i 15-18 
årsåldern). 

2.8 
1.06 
0.16 

11.8 27.7 36.7 17.2 6.4 

107 
Mina känslor är 
intensiva. 
 

3.4 
.79 
0.05 

0.4 11.2 46.5 34.9 7.0 

114 

Jag betraktas av 
andra som en kylig 
person. 
 

2.4 
.94 
0.36 

18.6 39.7 30.4 9.8 1.5 

115 
Jag har lätt för att 
umgås med folk. 
 

3.9 
.77 

-0.47 
0.4 2.8 22.3 52.5 22.1 

116 
Jag är socialt 
utåtriktad. 
 

3.7 
.87 

-0.24 
0.7 6.5 33.7 41.0 18.0 

134 
Folk beundrar mig 
för min omtanke om 
andra. 

3.2 
.75 

-0.22 
1.4 13.0 51.1 32.1 2.4 

 
Vid uträkning av PAE svängs först alla svar på frågorna 81, 84 och 

114. Påstående 101 är ett exempel på hur Nideffers kulturella 
värderingar speglar utformningen av testet. Förutom fråga 101 kan 
även kvalitén på frågorna 89 och 107 ifrågasättas. Ingen av dessa frågor 
specificerar att det ska handla om positiva känslor. Personer som svarar 
”alltid” på dessa uttryck kanske menar att de ger uttryck för negativa 
affekter. 
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Tabell 118 
Medelvärde (M)och standardavvikelse (S.D.) för PAE med avseende på typ 
av idrott  
 Alla kategorier Closed skill Open skill Team skill 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. M 

 
S.D. 

Kvinnor 
 

22.0 4.24 22.5 4.38 21.5 4.55 22.2 3.90 

Män 
 

20.7 4.16 21.3 4.25 19.2 4.11 21.4 3.89 

Total 
 

21.2 4.24 21.5 4.38 20.2 4.49 21.7 3.92 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

PAE med avseende på typ av idrott visas i tabell 118. En 2 (Kön) x 4 
(Typ av idrott) ANOVA visade att det finns en signifikant skillnad med 
avseende på Kön, F(1, 1222) = 12.61, p< .000. Kvinnor har jämfört 
med män högre värde på alla kategorier. Det finns en signifikant 
skillnad på Typ av idrott, F(3, 1222) = 11.70, p< .000. Post-hoc test 
indikerar att det dels föreligger en signifikant skillnad mellan ”closed 
skill” och ”open skill” och dels mellan ”open skill” och lagsport. Det 
finns också en signifikant interaktionseffekt, Kön*Typ av idrott, F(3, 
1222) = 2.77, p= .041. Återigen är det ”open skill” som avviker från de 
övriga två typerna av sport. 
 
Tabell 119  
Medelvärde och standardavvikelse för PAE med avseende på skicklighetsnivå 

 
 

N1 N2 N3 N4 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M 
 

S.D. 

Kvinnor 
 

23.2 4.84 22.0 3.78 21.7 4.18 24.4 2.98 

Män 
 

21.4 4.39 20.5 4.43 20.5 4.12 20.6 3.94 

Total 
 

22.2 4.66 21.2 4.18 21.0 4.19 21.3 4.04 

 
En sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för skalan 

PAE med avseende på skicklighetsnivå visas i tabell 119. En 2 (Kön) x 
5 (Skicklighetsnivå) ANOVA visade att det finns en signifikant 
skillnad med avseende på Kön, F(1, 1220) = 15.38, p<.000. Män har 
jämfört med kvinnor ett lägre värde på PAE över alla nivåer. Det finns 
också en signifikant skillnad på Skicklighetsnivå, F(4, 1220) = 3.34, 
p=.010, Post-hoc test indikerar att det föreligger en signifikant skillnad 
mellan skicklighetsnivå 1 och skicklighetsnivå 3. Resultatet visar att de 
sämre idrottarna tycks ha lägre snitt än utövarna på skicklighetsnivå 1. 
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Däremot finns det ingen signifikant interaktionseffekt, 
Kön*Skicklighetsnivå, F(4, 1220) < 1.00. 
 
Tabell 120  
Medelvärde och standardavvikelse för PAE med avseende på några 
individuella idrotter 
 
 

Alpint Golf Orientering Kampsport 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M 
 

S.D. 

Kvinnor 
 

21.0 6.23 22.5 4.17 21.5 4.65 21.1 4.01 

Män 
 

18.4 3.21 21.3 4.09 19.1 4.29 20.0 3.52 

Total 
 

19.1 4.30 21.6 4.12 20.3 4.62 20.3 3.64 

 
Sammanställningen i tabell 120 visar en jämförelse av medelvärde 

och standardavvikelse för skalan PAE med avseende på några 
individuella idrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA visade att det 
finns en signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 523) = 8.95, p= 
.003. Kvinnliga utövare i alla sporter uppvisar mer positiva affekter 
jämfört med sina manliga kollegor. Det finns en signifikant skillnad på 
enbart Idrott, F(3, 523) = 3.88, p= .009. Post-hoc test visar att 
golfspelare tycks visa mer positiva känslor än utövare i orientering och 
alpina idrottare. Det finns ingen signifikant interaktionseffekt, 
Kön*Idrott, F(3, 523) < 1.00. 
 
Tabell 121  
Medelvärde och standardavvikelse för PAE med avseende på några 
lagidrotter 
 
 

Basket Fotboll Innebandy Ishockey 

 M 
 

S.D. M S.D. M S.D. M 
 

S.D. 

Kvinnor 
 

23.4 4.47 22.0 4.22 22.1 3.48 - - 

Män 
 

21.2 4.89 21.7 3.95 21.8 3.88 21.2 3.77 

Total 
 

22.6 4.69 21.9 4.10 22.0 3.6 21.2 3.77 
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Sammanställningen i tabell 121 visar en jämförelse av medelvärde 
och standardavvikelse för skalan PAE med avseende på några 
lagidrotter. En 2 (Kön) x 4 (Idrott) ANOVA att det endast finns en 
signifikant skillnad med avseende på Kön, F(1, 495) = 3.79, p= .052. 
Kvinnliga lagspelare säger sig uttrycka mer positiva känslor än sina 
manliga kollegor.  
 
Tabell 122  
Medelvärde och standardavvikelse för PAE med avseende på 
åldersintervallet 14 år till >60 år 
Åldersintervall Total Män Kvinnor 
 M 

 
S.D. M S.D. M S.D. 

<16 år 20.7 4.02 19.0 4.57 21.1 3.79 
16-18 år 21.2 4.08 20.5 4.04 22.4 3.88 
18-20 år 20.7 4.17 20.2 3.88 21.7 4.60 
20-22 år 21.2 4.48 20.6 4.56 22.0 4.30 
22-24 år 21.8 4.42 21.2 4.08 22.4 4.69 
24-28 år 21.7 4.04 21.4 4.09 22.0 4.01 
28-32 år 21.1 4.92 20.6 4.03 22.5 6.85 
32-40 år 21.6 4.63 21.5 4.79 21.9 4.27 
40-50 år 21.2 4.28 20.9 4.42 21.9 3.98 
50-60 år 21.2 4.58 20.5 4.16 22.2 5.03 
>60 år 20.2 3.19 19.8 3.38 20.9 2.91 
 
 

 Sammanställningen i tabell 122 visar en jämförelse av medelvärde och 
standardavvikelse för skalan PAE med avseende på åldersintervall. En 
2 (Kön) x 11 (Ålder) ANOVA visade att det endast finns en signifikant 
skillnad med avseende på Kön, F(1, 1208) = 18.25, p< .000. Kvinnor 
tycks överlag visa mer positiva affekter än sina manliga kollegor. 
Åldersfördelningen för PAE illustreras i figur 24.  
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Figur 24. EXT. Skalpoäng (medelvärden) fördelade över kön och ålder. 
 
De åldersgrupper som uttrycker mest positiva affekter tycks enligt figur 
24 vara 32-40 år för män och 28-32 år för kvinnor.  
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Summering av skalornas resultat 
 
Granskningen av de enskilda skalorna visar att det blir många siffror att 
hålla reda på. Det är svårt att få en klar uppfattning om TAIS kan 
särskilja på olika grupper eller inte. Jag anser ändå att genomgången av 
de enskilda skalorna fyller sin funktion. Genom att få tillgång till dessa 
tabeller får vi en manual för att lättare kunna tolka enskilda individers 
resultat. Dessutom bemöter flera förespråkare (exempelvis, Nideffer, 
1990; Bond & Nideffer, 1992) för TAIS sina kritiker med att den eller 
den skalan i alla fall kan användas för att beskriva skillnader i 
skicklighetsnivå eller idrotter. Anledningen till att jag valde en två-vägs 
ANOVA som analysmetod har påverkats av att jag har försökt följa i 
mina TAIS-företrädares fotspår. Jag avser dock att gå några steg till. I 
tidigare granskningar av TAIS (exempelvis Bond & Nideffer, 1992; 
Nideffer, 1990) finns inga uppgifter om resultatens verkliga effekter. 
Det är lätt att stirra sig blind på mängden signifikanta resultat och 
glömma bort att exempelvis effekten i tabell 123 nedan av kön på OET 
representerar mindre än 2 procent av förklarad varians i förmågan att 
hantera yttre störningar.  

 
Eftersom denna studie är gjord på ett tämligen stort material finns 

det risk att även ringa effekter blir signifikanta. Sammanställningen i 
tabell 123 innehåller därför en värdering av det signifikanta resultatets 
effekt. Varje kryss (X) i tabell 123 betyder att skalan är signifikant på 
nivån <.05. Efter varje X följer en angivelse av ”partial eta square”-
värdet. Enligt Cohen (1988) är ett ”partial eta square”-värde kring .02 
lika med liten effekt, ett värde runt .06 det samma som en medelstor 
effekt och värde över .14 en stor effekt. Resultatet i tabell 123 
åskådliggör att även om flera skalor uppvisar signifikanser är de flesta 
av dessa signifikanser av ringa betydelse. Endast en signifikans, 
ålderspåverkan på P/O, når upp till en stor effekt. Till dessa svaga 
effekter ska också läggas risken för massignifikans (Cook & Cambell, 
1979). Eftersom jag har genomfört fem stycken två-vägs ANOVA på 
varje skala är det sannolikt att jag borde hitta några signifikanser även 
om det i verkligheten inte finns några reella skillnader. 

 
Med dessa varningsklockor ringande i bakhuvudet tycks resultaten 

av alla två-vägs ANOVOR som sammanställts i tabell 123 likna 
tidigare studier. Nideffer (2005) menar att TAIS brukar uppvisa en 
skillnad mellan män och kvinnor i skalorna BIT, BCON, SES, P/O, 
NAE och PAE. Enligt Nideffer brukar denna skillnad försvinna med 
ökad ålder eller när skicklighetsnivån ökar hos utövarna. 
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Tabell 123   
TAIS-skalors  signifikanta effekter (X) och eta2-värden för faktorerna Kön, Typ 
av idrott, Skicklighetsnivå och Ålder. Analyser med ANOVA 
 KKöönn  SSkkiillll  NNiivvåå  ÅÅllddeerr  
 SSiiggnn  EEttaa22  SSiiggnn  EEttaa22  SSiiggnn  EEttaa22  SSiiggnn  EEttaa22  
BBEETT        X <.02 X .05 
OOEETT  X <.02   X <.02 X .03 
BBIITT  X .03     X .07 
OOIITT  X <.02   X <.02   
NNAARR  X .03 X <.02     
RREEDD    X <.02 X <.02 X .03 
IINNFFPP      X <.02 X .05 
BBCCOONN  X <.02 X <.02 X <.02 X .04 
CCOONN  X .02     X .03 
SSEESS  X .03 X <.02   X .03 
DDEEPP  X .04 X <.02 X <.02 X .02 
PP//OO  X .05 X .03 X .06 X .15 
OOBBSS    X <.02 X <.02 X .03 
EEXXTT    X <.02   X .02 
IINNTT  X .05 X .03 X <.02   
IIEEXX  X <.02 X <.02   X .03 
NNAAEE      X <.02 X .04 
PPAAEE  X .03 X .03 X <.02   
 

Den enda motsvarande studien på TAIS med ett deltagarantal över 
tusen personer visade att det för australiska elitidrottare (n=1798) fanns 
en skillnad på 14 av de 17 TAIS skalorna med avseende på kön (Bond 
& Nideffer, 1992). Studier på australiska elitidrottare har också visat att 
”closed skill” sporter behöver en smalare NAR och mer störningsfri 
koncentration (OET) än ”open skill” och lagspel (Nideffer, 1990). 
Detta resultat återfinns i den aktuella  undersökningen även om 
avvikelserna i OET inte är signifikanta. Nideffers (1990) australiska 
elitidrottare i kategorin ”closed skill” idrotter var mer introverta (hög 
INT) och mindre extroverta (låg EXT) jämfört med lagsport och ”open 
skill. Detta mönster återfinns inte i denna undersökning. Istället tycks 
”open skill” vara den mest introverta (hög INT) och minst extroverta 
(låg EXT) typen av sport. Det mest beklämmande för TAIS är att 
resultatet för kategorin ”skill” i tabell 123 visar att ingen av 
uppmärksamhetsskalorna för inre och yttre koncentration visade någon 
signifikant skillnad. Avsaknaden av ett sådant resultat tyder på att TAIS 
inte är något bra test för att klassificera olika idrotter. När det gäller 
kategorin ”nivå” har en analys på 4500 australiska elitidrottare, 142 
olympiska medaljörer och världsmästare och en icke-idrottande grupp 
visat att de båda grupper som idrottade hade signifikant bättre 
koncentration än de som inte idrottade (Nideffer et al., 2001). Tabell 
123 visar att endast OET och RED uppvisar en signifikant skillnad i 
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koncentration med avseende på skicklighetsnivå. För RED är det N1 
som har en bättre förmåga att hantera störningar än N2, N3 och N4. 
Detta resultat är förenligt med vad som kan förväntas av elitutövare. 
Resultatet på OET är dock inte konsekvent eftersom sedan följer att N4 
är bättre än N2 och N3. När det gäller RED är N4 och N1 signifikant 
bättre än N2 och N3 på att flytta sin uppmärksamhet. N4 har till och 
med den bästa förmågan att flytta fokus. Även om det finns en hel del 
interpersonella skalor som signifikant skiljer sig åt med avseende på 
dels ”skill” och dels ”nivå” är slutsatsen att TAIS prediktiva validitet 
som koncentrationsinstrument är lågt. I alla fall för att predicera mellan 
olika typer av idrotter och skicklighetsnivåer. 

 
För granskning av effekten av risken för massignifikans gjordes 

även en multivariat analys (MANOVA). Ett problem med att analysera 
effekten av kön, , typ av idrott, skicklighetsnivå och ålder på alla arton 
skalor med MANOVA är att mitt material bryter mot flera statistiska 
villkor. Exempelvis visar tabell 124 att flera av skalorna korrelerar med 
varandra. För en bra analys ska det finnas fler försökspersoner i varje 
cell än antal beroende variabler. De flesta celler i denna analys kommer 
att innehålla N<18, och 18 är antalet på mina beroende variabler. 
Resultatet av ”Box's Test of Equality of Covariance Matrices”, p< .000 
upplyser om att min varians-covariansmatris inte är homogen. Ingen av 
de arton skalorna uppfyller kravet på likformig varians eftersom 
resultatet av ”Levene's Test of Equality of Error Variances” ger p< .05 
på alla skalor. Vid sådana dåliga förutsättningar föreslår Tabachnick 
och Fidell (1996) att Pillai´s trace används för att analysera eventuella 
skillnader och att gränsvärdet sätts till en mer stringent nivå som .01. 
Utifrån detta kriterium visade resultaten att det finns en signifikant 
skillnad mellan män och kvinnor på TAIS´s skalor, F(18, 1064)=2.73, 
p<.000; Pillai´s trace= .044, partial eta squared= .044. Det finns också 
en signifikant skillnad med avseende på ålder, F(180, 10730)=1.56, 
p<.000; Pillai´s trace= .255, partial eta squared= .025. Det finns 
däremot inga differenser gentemot ”skill” kategori och 
skicklighetsnivå. Det finns inte heller några interaktionseffekter.  
 

Resultatet av beroendevariablerna som beskrivs i tabell 124 visar att 
antalet signifikanta effekter minskar radikalt jämfört med tabell 123. 
Genom att använda en MANOVA reduceras risken för Typ 1-fel, men 
samtidigt försvinner dock alla effekter på faktorerna typ av idrott och 
skicklighetsnivå. 
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Tabell 124 
TAIS-skalors  signifikanta effekter (X) och eta2-värden för faktorerna Kön, Typ 
av idrott, Skicklighetsnivå och Ålder. Analyser med MANOVA 

 
 KKöönn  SSkkiillll  NNiivvåå  ÅÅllddeerr  

BBEETT    
 p= .005 

Eta= .023 

OOEETT    
 p= .002 

Eta= .025 

BBIITT    
 P= .009 

Eta= .022 

OOIITT  
 
 

   

NNAARR  
p= .009 

Eta= .006 
   

RREEDD    
 p= .008 

Eta= .022 

IINNFFPP    
 p= .003 

Eta= .024 

BBCCOONN  
 
 

   

CCOONN  
 
 

   

SSEESS  
 
 

   

DDEEPP  
 
 

   

PP//OO  
p= .009 

Eta= .006  
 p< .000 

Eta= .056 

OOBBSS  
 
 

   

EEXXTT  
 
 

   

IINNTT  
p= .003 

Eta= .008 
   

IIEEXX  
 
 

   

NNAAEE  
 
 

   

PPAAEE  
p= .003 

Eta= .008 
   

 
De differenser som återstår är återigen mycket små. Exempelvis är 

effekten av kön i tabell 124 på NAR mindre än 6 promille av den 
förklarade variansen i förmågan till smal fokusering. Som noterats ovan 
brukar, enligt Nideffer, skillnaden mellan män och kvinnor försvinna 
med ökad ålder eller när skicklighetsnivån ökar hos utövarna. 
Anledningen till att könsskillnaden består i denna studie kan dels bero 
på att materialet i tabell 124 har ett större åldersspann (12 år-70 år) än 
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vad andra studier brukar innehålla och dels att jag inte definerar 
skicklighetsnivå 1 på samma sätt som Nideffer. Sammanfattningsvis 
bör nog mentala rådgivare vara försiktiga med att bara använda 
enskilda skalor om de ska interpretera en idrottares 
koncentrationsförmåga. 
 

 
Relationen mellan de olika skalorna 
 
Enligt Nideffer (1976, 1977) ska ett TAIS-resultat räknas fram genom 
att flera skalor jämnförs. För att exempelvis räkna fram resultatet med 
avseende på yttre uppmärksamhet ska poängen för BET minskas med 
poängen för OET. Resultatet för inre uppmärksamhet är BIT minus 
OIT. Till dessa beräkningar ska det även tas hänsyn till INFP och 
BCON samt de andra personlighetsskalorna. För att idrottsutövare ska 
ha nytta av testresultaten är det viktigt att de olika skalorna är 
oberoende av varandra. Relationen mellan de olika skalorna 
analyserades med Pearson korrelation. Korrelationsmatrisen visas i 
tabell 125. Eftersom n=1230 blir de flesta korrelationer signifikanta. I 
tabell 125 har dessa signifikanser inte noterats. Istället har jag markerat 
med fetstil de korrelationer som överstiger .40. 
 
Tabell 125 
Interkorrelationer mellan de 18 TAIS skalorna (n=1230) 
 
 BB EE TT   OO EE TT   BB II TT   OO II TT   NN AA RR   RR EE DD   II NN FF PP   BB CC OO NN   

OOIITT  - .20        

BBIITT  .58  - .25       

OIT  - .14 .63  - .07      

NAR  .21 - .38 .23 - .31     

RED  - .26 .45  - .38 .48  .11     

INFP  .72  - .18 .82  - .02 .09 - .39   

BCON  - .05 .48  - .03 .44  - .24 .21 .02  

CON  .54  - .19 .62  - .06 .20 - .25 .66  .19  

SES  .43  - .40 .57 - .27 .25 - .39 .60  - .12 

DEP  - .12 .46  - .15 .45  - .18 .35 - .11 .24 

P/O  .23 - .18 .29 - .13 .16 - .09 .34 .15 

OOBBSS  - .18 .30 - .24 .22 .26 .72  - .34 - .01 

EEXXTT  .40  - .09 .45  .04  .08 - .20 .59  .17  

IINNTT  - .09 .18 .09 .21 .15 .26 - .07 - .01 

IIEEXX  .35 - .12 .53  . 01  .12 - .3  .56  .11  

NNAAEE  .02 .24 .03 .29 - .11 .13 .09 .58  

PPAAEE  .33 - .16 .24 - .06 .01 - .2  .44  .06  
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Tabell 125 
Fortsättning: Interkorrelationer mellan de 18 TAIS skalorna (n=1230) 
 
 CC OO NN   SS EE SS   DD EE PP   PP // OO   OO BB SS   EE XXTT   II NN TT   II EE XX   NN AA RR   

SSEESS  .65          

DDEEPP  - .18 - .59        

PP//OO  .58  .45 - .12       

OOBBSS  - .18 - .28 .26 - .02      

EEXXTT  .62  .61 - .08 .35 - .2      

IINNTT  - .05 - .14 .25 - .01 .27 - .27    

IIEEXX  .73  .63 - .14 .22 - .25 .70  - .10   

NNAAEE  .36 - .02 .2  .08 .03 .22 .01 .29  

PPAAEE  .36 .41  - .14 .17 - .21 . 64  - .60 .32  .12 

 
 

Tabell 125 visar att flera av TAIS skalor korrelerar med varandra. 
Det finns 37 korrelationskoefficienter i tabell 125 som överstiger 0.40. 
Nideffer (1976) konstaterar själv att 39 korrelationskoefficienter 
överstiger 0.40 och menar att det kan höjas ett frågetecken för de olika 
skalornas oberoende. Resultatet i tabell 125 visar att skalorna för inre 
(BIT) och yttre uppmärksamhet (BET) korrelerar positivt med 
varandra, med informationsprocessande (INFP), med kontroll över 
andra (CON), med självförtroende (SES) och med skalan extrovert 
personlighet (EXT), i samtliga fall med r ≥.40. BIT korrelerar 
dessutom, till skillnad mot BET, med skalan intellektuella 
känsloyttringar (IEX; r =.53). Tanken med TAIS är att BET ska mäta 
yttre uppmärksamhet medan BIT ska mäta inre uppmärksamhet. 
Resultatet från korrelationsmatrisen i tabell 115 indikerar dock att det 
finns en stor risk att BET och BIT mäter samma sak. Samma 
varningsklocka bör riktas mot förmågan att hantera yttre och inre 
störningar. Skalorna för inre (OIT) och yttre (OET) störningar 
korrelerar positivt med varandra, med skalan reducerad uppmärksamhet 
(RED), skalan kontroll över sig själv (BCON) och med skalan 
depression (DEP), r ≥.40 för dessa samband. OET har också en negativ 
korrelation till självförtroende (SES; r=-.40). Skalan reducerad 
uppmärksamhet (RED) har förutom tidigare nämnda samband med 
OET och OIT även en stark korrelation med tvångsmässighet (OBS; 
r=.72). Den enda av uppmärksamhetsskalorna som är relativt 
oberoende av någon annan skala är smal uppmärksamhet (NAR).  

 
I fråga som bör ställas i dessa sammanhang är hur väl de arton 

skalorna är en bra reducering av de 144 frågorna. Den vanligaste 
metoden för att reducera ett stort antal frågor till användbara skalor är 
att använda faktoranalytisk metod. Villkoren för att kunna göra en 
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acceptabel analys är enligt Nunnally (1978) att ha tio gånger så många 
testpersoner som det finns frågor. Tabachnick och Fidell (1996) menar 
dock att i de flesta fall räcker det med fem personer för varje fråga. 
TAIS innehåller 144 frågor vilket innebär att det behövs mellan 722-
1440 personer för att få ett godtagbart resultat. En faktoranalys (PCA) 
på TAIS 144 frågor utförd på SPSS (Ver.12) visar att Kaiser-Meyer-
Olkin-värdet är .89 och att Bartlett's Test of Sphericity når signifikant 
nivå <.000. Principalkomponentanalysen hittade 37 faktorer med 
eigenvalues större än 1 som förklarade 58,93 % av den totala variansen. 
En granskning av ”screeplot” i figur 25 visar en brytpunkt vid 4 
faktorer och en annan brytpunkt vid 10 faktorer. 
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Figur 25. Screeplot av faktoranalys (PCA) på TAIS 144 frågor. 
 

För att ytterligare tolka resultatet av faktoranalysen gjordes först en 
varimax rotation på de fyra första komponenterna. Det roterade 
extraktet på de fyra faktorerna visas i tabell 126-128. Endast 
påståendenummer med faktorladdning över  .4 har tagits med i tabell 
126-128. 
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Tabell 126 
Varimax rotation av fyra faktorer för TAIS frågor, Faktor 1. 

Faktorer  Fråga 
nummer 1 2 3 4 
F 72 ,600    
F 57 ,562    
F 75 ,559    
F 56 ,552    
F 47 ,543    
F 113 ,515    
F 112 ,507    
F 71 ,480    
F 11 ,474    
F 39 ,474    
F 73 ,467    
F 8 ,453    
F 67 ,453    
F 28 ,453    
F 137 ,453    
F 2 ,452    
F 104 ,449    
F 7 ,441    
F 51 ,438    
F 69 ,437    
F 46 ,437    
F 64 ,433    
F 60 ,432    
F 79 ,415    
F 139 ,407    

 
De fyra komponenterna förklarar totalt 22,72 % av den totala 

variansen. Den första faktorn bidrar med 7,73 %. Den andra 
komponenten medverkar med 7,05 %. Den tredje och fjärde faktorn 
bidrar med 4,27 % respektive 3,67 %. Faktor 1 består av majoriteten 
påståenden som kan hänföras till skalorna OET, OIT och DEP. Det 
tycks som denna komponent skulle mäta fallenheten att hantera yttre 
och inre störningar. 
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Tabell 127 
Varimax rotation av fyra faktorer för TAIS frågor, Faktor 2. 

Faktorer 

Fråga nummer 1 2 3 4 
F 116  ,599   
F 3  ,573   
F 115  ,514   
F 99  ,503   
F 131  ,500   
F 63  ,489   
F 37  ,486   
F 70  ,486   
F 54  ,482   
F 93  ,470   
F 108  ,463   
F 80  -,458   
F 83  ,455   
F 27  ,453   
F 82  ,453   
F 24  ,442   
F 68  ,442   
F 98  ,440   
F 141  ,435   
F 58  ,429   
F 127  ,423   
F 134  ,419   
F 107  ,415   
F 101  ,413   
F 121  -,410   
F 122  ,404   
F 135  ,401   

 
Faktor 2 innehåller frågor som i hög grad tillhör skalorna INFP, 

CON, SES och EXT. En lämplig etikett för denna beståndsdel skulle 
kunna vara förmågan att ta en aktiv ledarroll. Faktor 3 indikerar till 
största del frågor som ingår i BIT, SES och IEX. Denna komponent 
tycks handla om kunnandet att föra livliga diskussioner. Faktor 4 
omfattas av påståenden som huvudsakligen hör till skalorna CON och 
NAE. Förslag på namn här är förmågan till ”management by fear”, det 
vill säga, individens duglighet att var en auktoritär ledare. Slutsatsen 
utifrån tolkningen av varimaxrotationen för fyra faktorer visar att det 
inte blir någon uppdelning på yttre, inre och smal uppmärksamhet.  
 
Tabell 128 
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Varimax rotation av fyra faktorer för TAIS frågor, Faktor 3-4. 

Faktorer 

Fråga nummer 1 2 3 4 
F 105   ,564  
F 53   ,555  
F 132   ,538  
F 86   ,510  
F 20   ,501  
F 90   ,482  
F 52   ,474  
F 84   ,445  
F 77   ,415  
F 21   ,415  

F 144    ,552 
F 103    ,468 
F 95    ,465 
F 119    ,459 
F 100    ,457 
F 120    ,456 
F 88    ,417 
F 85    ,404 
F 143    ,400 

  

För att ge TAIS ytterligare en chans att lyfta fram de underliggande 
uppmärksamhetsskalorna genomfördes ännu en faktoranalys. En 
varimaxrotation utförd på 10 faktorer förklarade 34,35 % av den totala 
variansen. För faktor 1 ligger tyngdpunkten på OET och OIT. Faktor 2 
handlar om BIT och CON. Faktor 3 innehåller skalorna SES, EXT och 
PAE. Faktor 4 består av påståenden från skalorna CON, SES och IEX. 
Faktor 5 har tonvikten på CON och NAE. Faktor 6 skulle kunna 
sammanfattas med P/O. Faktor 7 består av fyra frågor som ingår i DEP. 
Faktor 8 är huvudsakligen inriktad mot INT. Faktor 9 omfattar bara en 
enda fråga. Faktor 10 är alla påståenden som inte ingår i någon skala.  

 
Även vid denna analys faller det inte ut några rena 

uppmärksamhetsskalor. Resultatet replikerar flera liknande studier 
(exempelvis Dewey et al., 1989; Ford & Summers, 1992; Schoyck & 
Grasha, 1981; Summers et al., 1991) som också har misslyckas med att 
utkristallisera de sex underliggande uppmärksamhetsskalorna. De 
refererade studierna har dock inte analyserat alla skalor utan bara frågor 
som tillhör de sex uppmärksamhetsskalorna. Nideffer (1990, 1993) har 
bemött kritiken med ingen av dessa studier har tagit hänsyn till alla 
skalor utan bara analyserat uppmärksamhetsskalorna. Resultatet från 
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denna studie visar att det inte blir ett bättre resultat att använda alla 144 
frågor. 
 
 
Sista spiken i TAIS 
 
Nideffer (2005) kritiserar sina belackare med att de inte kan hålla isär 
den bakomliggande teorin för TAIS och själva frågeformuläret TAIS. 
Nideffer anser att felfinnarna (exempelvis Abernethy el al., 1998; 
Dewey, Brawley, & Allard, 1989; Ford & Summers, 1992; Moran, 
1996; Moran & Summers, 2004; Summers, Miller, & Ford, 1991) 
borde vara tydligare i sin kritik. När de klandrar TAIS så är det 
psykometriska frågetecken kring frågeformuläret TAIS som de 
egentligen avser. Nideffer anser att deras behandling av TAIS är som 
att kasta ut barnet med badvattnet. Han medger att det är möjligt att 
kritikerna kan ha svårt att statistiskt bevisa frågeformulärets validitet, 
men menar att de inte kan uttala sig om TAIS-teorin eftersom den inte 
penetrerats alls i de kritiska arbetena.  
 

Det står dock klart att det även finns brister i de teoretiska modeller 
för uppmärksamhet som TAIS bygger på. TAIS-testet och TAIS-teorin 
som beskrivs i figur 1 växte fram ur 1960-talets kognitionspsykologiska 
hypoteser om uppmärksamhet och koncentration. TAIS-teorin handlar 
om hur vi som idrottare tar in information. En bra 
uppmärksamhetsförmåga är enligt TAIS att kunna ha en flexibel 
zoomlins. Idrottsutövaren som kan anpassa sin uppmärksamhet så den 
passar uppgiften har lösningen på sina koncentrationsproblem. Senare 
tids forskning på exempelvis skillnader mellan avancerade och 
nybörjare visar att det finns ringa empiriska bevis för att förmågan till 
bred eller smal uppmärksamhet har någon betydelse (exempelvis 
Williams och Ward, 2001). Posners (1980) spotlight är idag ersatt med 
en differens i individernas selektionsprocess (Williams, David, & 
Williams, 1999). Idag handlar inte framgångsreceptet om hur vi tar in 
information utan hur idrottsutövaren utnyttjar arbetsminnets kapacitet 
för att processa information (Baddeley, Emslie,  Kolodny,  & Duncan, 
1998).  

TAIS-teorin menar också att olika idrotter ställer skilda 
koncentrationskrav på individen. TAIS-testet ska därför kunna 
användas för att göra mentala träningsprogram. En tränare kan 
exempelvis jämföra koncentrationskraven i en viss sport med sin adepts 
TAIS-profil. Därefter kan tränaren anpassa ett träningsprogram som 
förbättrar utövarens svagheter utifrån aktivitetens koncentrationskrav. 
Även denna hypotes måste dock ifrågasättas. Intervjustudien i kapitel 2 
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ovan visade att en idrottsprestation, i till exempel golf, inte består av 
någon avgränsad mekanism. Olika parametrar i koncentrationsfasen 
under en golfputt kan variera från första putten till sista putten och 
mellan olika golfrundor och från golfspelare till golfspelare och även 
inom en golfspelare. Även om två golfbollar ligger på exakt samma 
plats och det kan tyckas handla om samma motoriska rörelse kan ändå 
två golfspelare utföra uppgiften olika. Anderson (2002) anser att 
långvarig träning förändrar människors deklarativa kunskap till 
produktionskunskap. Golfputten innebär dels ett motoriskt 
tillvägagångssätt utifrån spelarnas skilda anatomier och tidigare 
inlärning och dels ett antal koncentrationsfunktioner såsom urval av 
relevant information, identifikation av optimala puttlinjer och 
övervakning av kroppsrörelser, etc. Slutsatsen från förra kapitlet var att 
golfspelarna troligtvis har utvecklat olika koncentrationsregler likt 
Andersons produktionsregler i ACT-R. Om ACT-R tillämpas på 
golfspelare så betyder det att några generella uppmärksamhetskrav i 
puttning inte existerar. I stället har golfspelarna genom sina skilda 
erfarenheter skiftande uppmärksamhet för vilka detaljer som är viktiga 
och de använder ett varierande antal uppmärksamhetsmekanismer 
samtidigt. Om putten rullar i koppen avgörs med andra ord av hur väl 
golfspelarna använder sina arbetsminnen. Vad spelarna däremot 
placerar i sina arbetsminnen kan variera från spelare till spelare.  

 
En tredje TAIS hypotes gäller effekterna av störningsskalorna och 

inverkan av stress på utövaren. Enligt teorin blir fokus smalare och 
riktningen på uppmärksamhet mer inåtvänd samt individens 
uppmärksamhetsstil mer dominerande. Zaichkowsky och Baltzell 
(2001) menar dock att effekter av stress inte är någon generell regel. 
Det kan skilja sig från en idrottare till en annan hur man hanterar 
påfrestande störningar. Effekten av stress och störningar beror på hur 
utövaren skattar svårhetsgraden i uppgiften, värderar sina möjligheter, 
bedömer följder av framgång/misslyckande och uppfattar sina 
kroppsreaktioner (Zaichkowsky & Baltzell, 2001). Optimala 
idrottsprestationer handlar enligt Moore och Stevenson (1991) mer om 
att befria sig från rädsla för eventuella misstag och våga släppa på den 
medvetna kontrollen än om att kunna hantera störningar. När utövaren 
släpper på den medvetna kontrollen kan automatiska produktionsregler 
tillämpas istället. Automatiska produktionsregler innebär dock inte att 
utövare får en dominerande uppmärksamhetsstil. Tvärtom, när 
idrottaren applicerar sina produktionsregler frigörs mer kapacitet i 
individens arbetsminne. Lavallee, Kramer, Moran, och Williams (2004) 
menar att experter därmed är mer effektiva än nybörjare att modulera 
sina resurser för att möta specifika krav i situationen. Långvarig träning 
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inom en specifik domän leder till att idrottare ökar sin förmåga till 
flexibilitet och kan därmed variera sin koncentration. 
Sammanfattningsvis så borde teorin bakom TAIS uppgraderas med 
några versioner. Denna slutsats gäller nog inte bara för TAIS. 
Troligtvis finns det flera etablerade psykologiska test som skulle må 
bra med uppdatering. Dilemmat med att förnya de teorier som styr alla 
frågors utformning är att även frågorna måste göras om. De frågor som 
idag mäter olika skalor i TAIS kan i för sig vara relevanta för de teorier 
de skapades utifrån. När de kognitionspsykologiska koncepten om 
koncentration förändras går det inte längre att hävda TAIS validitet. 
TAIS 144 påståenden mäter säkert någonting, men det är inte troligt att 
de mäter en idrottares koncentrationsförmåga.  

 
Till denna teoretiska kritik kan även läggas den psykometriska 

genomgången. En första varningsflagga höjs av Kenrick och Dantschik 
(1983) som menar att människor har svårt veta hur beständiga de är i 
sina beteenden. Ett självskattningsformulär har därför ett lågt prediktivt 
värde. Ett annat dilemma med frågeformulär som består av flera 
faktorer är att testet som helhet kan ha bra reliabilitet medan det är 
svårare att uttala sig om dess validitet (Kerlinger, 1986). Det finns flera 
standardiserade påståenden som Nideffer använder för att mäta en viss 
aspekt som inte alltid tycks vara adekvata för den specifika skalan. 
Exempelvis anses frågan ”Jag kan räkna ut hur jag ska ta andra 
människor bara genom att titta på dem” mäta idrottarens kapacitet att 
hantera yttre störningar. Om utövare svarar ofta eller alltid är det 
tecken på individen störs allt för lätt av yttre störningar. Samma fråga 
och liknade svar hade i ett frågebatteri på emotionell intelligens ansetts 
vara en bra förmåga att kombinera yttre detaljer med inre information. 
Ett annat problem är att vissa frågor är konstruerade att reflektera 
idrottarens inre upplevelser av en situation. Ett exempel är påståendet 
”Jag glömmer lätt mina problem när jag tittar på en bra film eller 
lyssnar på musik”. Syftet med frågan är mäta personens förmåga av att 
växla fokus. Om individen svarar ofta eller alltid ska detta tolkas som 
att han eller hon har lätt att fasta i egna tankar eller känslor. Ett tecken 
på att denna person kan ha anlag för tävlingsnervositet. Frågan 
innehåller visserligen ett påstående som beskriver att idrottaren fastnar i 
musiken eller filmen, men det är långt kliv till att detta beteende skulle 
reflektera en oförmåga att släppa obehagliga tankar. Hur skulle 
Nideffer resonera om respondenten svarade aldrig på samma fråga? 
Personen har förvisso en bra förmåga att inte bli absorberad av musik 
och filmer men har svårt tränga bort sina problem. Ytterligare ett 
problem med TAIS är att testet omfattar 144 frågor. Vid denna stora 
mängd frågor finns det risk för ”haloeffekt”, det vill säga, en tendens 
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att besvara frågorna i en viss riktning (Kerlinger, 1986). TAIS 
förstärker denna haloeffekt genom att placera liknande frågor efter 
varandra. Exempelvis kommer följande frågor efter varandra: 

 
- Jag tänker på en sak i taget. 
- Jag fångas av mina tankar och glömmer bort vad som pågår 
runtomkring     
  mig. 
- Jag är en "tänkare" och "filosof".  
- Jag tycker om tysta och tankfulla tillfällen. 
 
Om utövaren svarar ofta eller alltid på dessa frågor så har person 

kanske bildat sig en uppfattning om sig själv som färgar övriga frågor.  
 
Det finns flera studier som redovisar resultat som tyder på att TAIS 

skulle var ett bra instrument för att differentiera mellan olika idrotter, 
skicklighetsnivåer, åldersgrupper och mellan kön. Jag tycker att denna 
studie har visat att det inte är några problem med att hitta skalor som 
skiljer sig åt i någon aspekt. Cirka 11-14 skalor av 18 uppvisar en 
signifikans på varje variabel. Det är dock lite förvånande att ingen av 
artikelförfattarna som redovisar signifikanta differenser går vidare och 
tolkar vad denna skillnad egentligen innebär. Exempelvis ser figurerna 
7-24 med de enskilda skalornas fördelning på åldersgrupper intressanta 
ut. Det är lätt att förföras av de nästa perfekta mönstren på 
kognitionspsykologiska utvecklingskurvor. Inte blir det sämre att hela 
14 av 18 skalor i tabell 123 uppvisar en signifikans på ålder. Här har 
jag kritiserat TAIS för att inte ha en tillräcklig teoretisk grund för att 
mäta koncentration och så visar mina ANOVOR att TAIS i alla fall 
tycks vara ett ypperligt instrument för att mäta någon form av 
kognitionsförmåga. Posthoc-testen visar visserligen att det är de yngsta 
och de äldsta grupperna som tycks stå för resultatet. När jag nu gräver 
mig djupare ner i en utredning om skillnadens betydelse i 
sammanhanget tycks de flesta signifikanta skillnader komma ner på 
jorden igen. Till exempel visar elva av de tolv TAIS-skalorna som 
kunde separera på skicklighetsnivå en effektstorlek på mindre än 2 %. 
Anledningen till detta låga värde beror på att jag har ett urval på 1230 
personer, vilket gör att även mycket små medelvärdesskillnader kan bli 
statistiskt signifikanta. Det signifikanta resultatet av alla ANOVOR 
som redovisas i tabell 123 representerar i de flesta fall cirka 2 % av 
förklarad varians i skalan. Det innebär förstås att det finns en okänd 
faktor eller flera som står för cirka 98 % variansen.  
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För att kontrollera och justera för den ökade risken av Typ1-fel 
gjordes det även en MANOVA. De cirka 50 signifikanser som hade 
vaskats fram med ANOVOR reducerades raskt till 10 stycken. 
Exempelvis försvann alla skillnader på idrottskategori och 
skicklighetsnivå. De effekter som kvarstod var återigen mycket små. 
Slutsatsen utifrån dessa analyser blir att TAIS diskrimineringsförmåga 
måste ifrågasättas. Även om det går att hitta några skalor som gör 
åtskillnad mellan olika grupper av idrottare tycks testets värde vara 
lågt. De studier som har granskat TAIS med faktoranalys har alla 
misslyckats med att reducera frågeformulärets frågor till TAIS 
uppmärksamhetsskalor. De flesta av dessa studier har dock dels bara 
använt de frågor som berör uppmärksamhetsskalorna och dels använt 
grupper med ett antal mindre än 400 personer. Eftersom TAIS ska 
reflektera mänskligt beteende är det enligt Nideffer (1990) bra att alla 
varierande uppmärksamhets- och interpersonella skalor korrelerar med 
varandra. Nideffer anser därför att alla faktoranalyser, sett utifrån en 
praktisk tillämpning av TAIS, är meningslösa. Även om Nideffer är 
kritisk till faktoranalys så gjorde även den i detta kapitel redovisade 
studien ett försök att reducera de 144 frågorna till mer begripliga 
globala dimensioner. Inte heller ur detta material gick det att vaska 
fram några uppmärksamhetsfaktorer. Detta resultat förstärker de övriga 
intrycken av att TAIS inte är ett tillförlitligt instrument för att kartlägga 
individers uppmärksamhetsförmågor.  

 
Den stora frågan som kvarstår är vad TAIS mäter i stället, för 

någonting mäter instrument. Nideffer har delvis rätt i sin kritik att 
traditionell psykometri kanske inte är användbart för att analysera 
TAIS. En faktoranalys (PCA) finner de inre strukturerna i en matris 
genom att genomföra en serie av korrelationer. Detta görs genom att de 
olika variablerna jämförs parvis. Nackdelen med denna procedur är att 
det finns risk att värdefull information går förlorad. Samma 
begränsningar finns också vid användandet av linjära 
diskriminantanalyser och multipla regressionsanalyser. Ett annat stort 
problem med TAIS är att de olika skalorna ska korrelera med varandra. 
Återigen har traditionella linjära modeller svårigheter att hantera 
kovarians mellan skalorna. De linjära modellerna beskriver skalorna 
separat för sig medan tanken med TAIS är att det är mönstret som 
bildas av de olika skalorna som är intressant. För att tillmötesgå 
Nideffers anmärkning behövs en metod som tar hänsyn till den 
komplexa interaktionen som finns mellan de olika skalorna. En 
framtida studie vore att använda exempelvis Partial Least Squares 
(PLS) för att analysera vad TAIS egentligen mäter. PLS har den 
fördelen att den som metod riktar fokus på individerna och att 
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korrelerande variabler föredras (Wold, Johansson & Cocci, 1993). PLS 
använder alla variabler samtidigt och skapar associationsmönster 
mellan beroende och oberoende variabler (Henningsson, Sundbom, 
Armelius, & Erdberg, 2001). Det är möjligt att PLS skulle vara 
användbart för att undersöka vad för slags frågor som sticker ut i 
samband med olika variabler såsom kön, idrott, skicklighetsnivå eller 
ålder. 

 
Slutsatsen efter denna genomgång av TAIS är att det finns stora 

frågetecken beträffande de bakomliggande teorierna. Enbart den 
teoretiska granskningen antyder att TAIS inte kan mäta någon 
koncentrationsförmåga. Den psykometriska analysen visar att TAIS 
tycks ha svårt att separera mellan olika grupper. En intressant fråga i 
dessa sammanhang är om det överhuvudet taget är möjligt att särskilja 
grupper med frågeformulär med hänsyn till den individuella variation 
som tycks förekomma vid koncentrationsfaser i samband med 
idrottsprestationer. Testkonstruktörer måste tänka i nya banor om de 
ska kunna hantera den individuella avvikelsen. 
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4. Tänk inte på en vit björn! 
 
I kapitel 2 visade jag att begreppet koncentration omfattar en stor 
variation i hur det används inom idrott och hur det kommer till uttryck i 
idrottsutövandet. Den stora spännvidden i begreppet har också gjort att 
det blir svårtolkat. Men även om vissa (Allport, 1993; Nougier, 1997; 
Styles, 1997) anser att det har packats in för mycket under begreppet 
koncentration, så menar Moran (1999) att idrottspsykologin ändå tycks 
ha glömt bort att studera när en idrottare ”tappar koncentrationen”. Jag 
tror nog att de flesta idrottsutövare som någon gång har tappat sin 
koncentration håller med Moran (1999). Just inför det avgörande 
momentet när utövare ska försöka kanalisera sin uppmärksamhet till en 
informationskälla och samtidigt utestänga alla andra stimuli händer det. 
Under koncentrationsluppen hamnar istället det som skulle utestängas 
och idrottaren har tappat det som skulle ha hamnat i fokus. Idrottarens 
ansträngning att återfå den rätta fokuseringen tycks bara göra de 
irrelevanta eller de oönskade tankarna mer tillgängliga. För en kort 
sekund lyckas idrottaren fokusera, men på något sätt så tenderar den 
oönskade tanken att obarmhärtigt komma tillbaka. Vad eller vem som 
ändrar läge på uppmärksamheten från det eftertraktade och istället 
fokuserar koncentration på det oönskade är oklart. Janelle (1999) och 
Moran (2004) menar att när elitidrottare tappar sin koncentration kan 
detta kanske förklaras med ironiska processer.  
 

Avsikten med detta kapitel är därför att ge en teoretisk beskrivning 
av tankesuppression (Wegner & Erber, 1992) och dess effekter på 
människors koncentration, det vill säga, idrottarens försök aktivt 
försöker förtränga oönskade tankar. Kapitlet kommer också att göra en 
genomgång av fenomenet ironisk process vid mental kontroll (Wegner, 
1994) och dess effekter på idrottsutövande. Problemet med 
tankesuppression är att ju mer aktivt en idrottare försöker förtränga en 
tanke desto mer tycks den öka i styrka istället för att minska (Wegner, 
1994). Till sist presenteras sex studier där modeller av 
tankesuppression, ironiska processer och metoder som bör förhindra 
ironiska processer prövas. Avsikten med detta kapitel är visserligen att 
granska teorierna om ironiska processer och dess värde inom idrott, 
men en svårighet med att undersöka påverkan av ironiska processer på 
motoriska rörelser inom idrotten är att det i dagsläget inte finns några 
utprovade metoder för att mäta eventuella effekter. Studierna som 
redovisas i denna del ska därför ses som ett försök att med olika 
forskningsdesigner mäta ironiska effekter på idrottsprestationer snarare 
än som en kritisk prövning av ironiska effekter på motorik. 
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Vad du får är vad du inte vill se 
 
Enligt Moran (1999) så betyder ”tappa koncentrationen” inte att 
idrottaren slutar att vara fokuserad utan att idrottaren istället riktar sin 
uppmärksamhet på något annat. För över hundra år sedan ansåg James 
(1890) att en människa bara kan koncentrera sig på ett stimulus under 
några få sekunder (sustained attention). James menade att 
upprätthållande av en längre koncentration bara är en repetition av 
successiva ansträngningar som återför objektet till medvetandet. När 
stimulus har återförts till medvetandet kan koncentrationen tillåtas att 
bli passiv för en stund. Det är då, enligt James, som koncentrationen 
kan avledas av irrelevanta ting och personen måste anstränga sig för att 
återföra objektet i fokus igen. Enligt James är det i psykologisk mening 
inte samma objekt, utan ett besläktat objekt. James ansåg att ingen 
människa kan koncentrera sig på ett ting som inte förändras. En längre 
koncentration innebär att vi ser på nya delar av samma föremål. James 
åsikt var att vi är programmerade att söka nya saker och därför måste 
objektet förändras för att behålla intresset. James menade att förmågan 
att göra dessa korta koncentrationskedjor sammanhängande är det som 
skiljer genier från vanliga människor. Genier (och kanske även 
toppidrottsutövare) tappar inte koncentrationen lika lätt eftersom de 
bättre kan hantera den passiva stunden innan de måste återföra objektet 
till medvetandet och har lättare att förändra stimulus så det blir 
intressant igen. Hos de flesta människor är dessa koncentrationskedjor 
hopsatta utan rationella bindningar, det vill säga, personen har tappat 
koncentrationen och den har vandrat iväg åt en annan riktning. En fråga 
som är intressant i detta sammanhang är om det är de i James mening 
korta sammanhängande koncentrationskedjorna som skiljer den 
yppersta eliten inom idrott ifrån vanliga utövare.  
 
Att tänka eller inte tänka på vita björnar 
 
I kapitel två var det flera av de intervjuade utövarna som menade att de 
försökte tömma huvudet på tankar. Deras åsikt var att ju mindre de 
tänkte desto bättre gick det. De beskrev processen i termer som: 
 

Blundar och tänker på ingenting…, Tänka så lite som möjlig…, 
Försöker vara nollad, tränaren kan stå och prata med mig och jag kan 
prata tillbaka. Men här inne är jag liksom, jag är inte öppen…,. 
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Det låter enkelt att inte tänka på någonting men hur går det till. 
Försök att just nu inte tänka på ”vita björnar”. Hur går det, är alla vita 
björnar borta? Om ditt medvetande är tomt på vita björnar så får jag 
gratulera till en framgångsrik suppression. I ett av de första 
experimenten på tankesuppression (Wegner, Schneider, Carter, and 
White, 1987) fick studenter i uppgift att under fem minuter inte tänka 
på vita björnar. Resultatet visade att de vita björnarna lyckades komma 
tillbaka i studenternas medvetande cirka en gång i minuten (Wegner et 
al., 1987). Slutsatsen var att det kanske var instruktionen att inte tänka 
på vita björnar, som blev en påminnare för studenterna att tänka mer på 
vita björnar än de annars skulle ha gjort. Denna paradoxala effekt av att 
det som försökspersonerna får i instruktion att tränga bort istället blir 
mer framträdande kallar Wegner et al. (1987) för ”postsuppression 
rebound effect”. Wegner (1989) visar liknande effekter i en studie där 
en grupp av studenter får i uppgift att inte tänka på en kopp kaffe 
jämfört med en grupp som har i uppgift att tänka på en kopp kaffe. 
Resultatet visade att ”inte tänka” gruppen tänkte i snitt 3,7 gånger på 
kaffe medan ”tänka” gruppen tappade koncentration på kaffe i snitt 3,3 
gånger. Även andra studier med samma design får liknande resultat 
med ord som ”fordon” (Lavy & Van den Hout, 1990), ”gröna kaniner” 
(Clark, Ball, & Pape, 1991; Clark, Winton, & Thynn, 1993). Även i 
studier med mer relevanta måltankar har liknade effekter uppvisats 
(Macrae, Bodenhausen, Milne & Jetten, 1994; Zeitlin, Netten & 
Hodder, 1995). I dessa studier har en grupp instruerats att tänka på vad 
som helst men inte till exempel vita björnar, medan en kontrollgrupp 
har fått i uppgift att tänka på vita björnar. För att mäta förekomst av 
vita björnar fick försökspersonerna högt säga vad de tänkte på och 
räcka upp handen eller ringa på en klocka när vita björnar dök upp.  
 

Clark et al. (1991) ansåg dock att denna design inte tog hänsyn till 
följder av upprepad verbalisering, det vill säga att resultaten som 
uppvisades kunde handla om en träningseffekt. Som svar på denna 
kritik genomfördes studier där försökspersonerna fick i uppgift att 
tänka fritt efter att de hade försökt tränga bort en viss tanke (Wegner, 
Schneider, Knutson, & McMahon, 1991; Wenzlaff, Wegner, & Klein, 
1991). Under denna fria association mättes förekomst av den tidigare 
suppressade tanken. Resultatet av dessa studier kan dock förklaras olika 
beroende på vem som tolkar resultatet.  Wegner (2000) menar att dessa 
studier återigen gav stöd för en rebound-effekt medan andra (t.ex. 
Roemer & Borkovec, 1994) menar att resultatet indikerar på att 
frekvens av förbjudna tankar minskar om försökspersoner måste 
utrycka dem upprepade gånger. En studie som bemöter Roemar och 
Borkovecs (1994) kritik genomfördes genom att två grupper av 
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försökspersoner fick bilda meningar av ord, antingen positiva eller 
negativa påståenden (Wezlaff & Bates, 1999). Kontrollgrupperna fick 
forma vilka meningar som helst medan suppressionsgrupperna 
instruerades att tränga bort antingen positiva eller negativa tankar. 
Därefter fick båda grupperna göra om samma procedur igen med 
instruktionen att skapa vilka meningar som helst. Även om de båda 
grupperna producerade lika många positiva eller negativa meningar i 
första fasen så blev det en rebound-effekt för 
tankesuppressionsgruppen.  
 
Nyttan av att inte tänka på vita björnar 
 
Muris och Merckelbach (1991) visade i en studie att återstudseffekten 
(rebound) av tankesuppression kan verka under ett längre tidsintervall. 
Studenter fick i uppdrag att läsa Freuds fallstudier av råttmannen. 
Halva gruppen fick därefter i uppgift att inte tänka på råttmannen i tio 
minuter medan andra halvan fick tänka på vad som helst. Efter en 
vecka intervjuade Muris och Merckelbach studenterna om hur mycket 
de hade tänkt på råttmannen den gångna veckan. Resultatet visade att 
”inte tänka” gruppen rapporterade mer tankar på råttmannen än 
kontrollgruppen. Även en studie av Trinder och Salkovskis (1994) visar 
att rebound-effekten är varaktig i flera dagar. Eftersom flera 
laboratoriestudier visar att det förekommer en rebound-effekt vid 
tankesuppression så menar Wegner et al. (1987) att denna effekt 
troligtvis är ännu större I vardagslivet. I många behandlingar av 
oönskade tankar skulle, enligt Wegner (1989), den bästa bearbetningen 
vara att inte försöka tränga bort dem. Utifrån dessa uttalanden är det 
inte förvånande att tankesuppression också fått störst uppmärksamhet 
inom klinisk psykologi. Rebound-effekter av tankesuppression har 
studerats vid många olika sjukdomstillstånd och syndrom såsom 
depression (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979; Greenberger & 
Padesky, 1995; Reynolds and Wells, 1999; Wegner, 1994), 
ångestsyndrom (Becker, Rink, Roth, & Margaf, 1998), fobier (Thorpe 
& Salkovskis, 1997) tvångsmässig personlighetsstörning (Purdon, 
2001; Salkovskis, 1996; Tolin, Abramowitz, Hamlin, Foa, & Synodi, 
2002), posttraumatiskt stressyndrom (Amir, Kaplan, Efroni, Levine, 
Benjamin, & Kotler, 1997; Davies and Clark, 1998; Ehlers & Steil, 
1995; Steil & Ehlers, 2000), stressyndrom (Harvey & Bryant, 1998) 
och ADHD (Caplan, Guthrie, Tang, Nuechterlein, & Asarnow, 2001). 
Studier på traditionella behandlingsmetoder har också gett Wegner 
(1989) ett visst stöd i sin hypotes. Exempelvis har tankestopptekniker 
visat sig ha ett ringa värde för att stoppa tvångsmässiga tankar (Marks, 
1987). Wegners (1989) idé att personer inte ska suppressa oönskade 
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tankar har visat sig fungera med att låta patienter spela in sina 
grubblerier på band och sedan lyssna på sina egna tankar (Salkovskis & 
Westbrook, 1989). Liknande teknik har använts med framgång på 
personer med posttraumatiska stressyndrom (Esterling, L'Abate, 
Murray, & Pennebaker, 1999; Pennebaker, 1993; Reynolds & Tarrier, 
1996; Vaughan & Tarrier, 1992;). Det finns studier vars resultat pekar 
på att det är räcker med att spela in tankarna eller skriva ner dem för att 
få en hälsoeffekt, patienterna behöver inte lyssna eller läsa sina tankar 
(Petrie, Booth, and Pennebaker, 1998). Även Reynolds och Tarrier 
(1996) fann att det räckte att föra dagbok över sina traumatiska tankar 
för få kontroll över dem. Det finns också studier som visar att 
patienterna uppvisar en försämring om de uppmanas att inte suppressa 
sina oönskade tankar Boudewyns, 1990; Lyubomirsky, Caldwell, & 
Nolen-Hoeksema, 1998; Solomon, Shalev, Spiro, Dolev, Bleich, 
Waysman, & Cooper, 1992). I en sammanställning över olika studier 
om tankesuppression i klinisk verksamhet konstaterar Littrell (1998) att 
metoden med att konfrontera smärtfulla minnen istället för att försöka 
förtränga dem endast är verksamt om behandlingen också uppmuntrar 
kognitiv rekonstruering av de traumatiska erfarenheterna.  
 
 
Tänk om det inte finns några vita björnar 
 
Det är dock inte bara inom klinisk forskning som rebound-effekten har 
ifrågasatts. Även om det finns flera studier (till exempel Clark, Ball, & 
Pape, 1991; Clark, Winton, & Thynn, 1993; Harnden, McNelly, 
Jimerson, 1997; Harvey & Bryant, 1998b; Kelly & Kahn, 1994; Lavy 
& van den Hout, 1994; Macrea et al., 1994; McNally & Ricciardi, 
1996; Wegner et al., 1991; Wegner & Gold, 1995; Wenzlaff et al., 
1991; Zeitlin et al., 1995) som uppvisar en rebound-effekt vid 
tankesuppression är inte alla lika övertygade om dess existens. Det 
finns ett stort antal studier som inte har lyckats att få någon rebound-
effekt vid tankesuppression (till exempel Merckelbach, Muris, van den 
Hout, & de Jong, 1991; Muris, Merckelbach, van den Hout, & de Jong, 
1992; Rutledge, Hancock, & Rutledge, 1996; Rutledge, Hollenberg, & 
Hancock, 1993; Smari, SigurjonS.D.ottir, & SaemundS.D.ottir, 1994). 
 

Abramowitz, Tolin, och Street (2001) menar att en anledning till de 
varierande resultaten i de olika studierna är att de mäter olika effekter. 
Vissa studier mäter den omedelbara effekten, så kallad ”immediate 
enhancement”, liknande den som beskrivs av Wegner et al. (1987), 
medan andra mäter rebound-effekten i en efterföljande fri association 
(Abramowitz et al, 2001). Det finns också flera studier som uppvisar 
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immediate enhancement, men inte någon rebound-effekt och studier 
som uppvisar det motsatta (Abramowitz et al., 2001).  Även om 
studierna har som syfte att replikera samma fenomen finns det enligt 
Abramowitz et al. (2001) stora skillnader i studiernas design. 
Exempelvis så uppmanades försökspersonerna i Wegners et al. (1987) 
kontrollgrupp "try to think of a white bear", medan Merckelbach, 
Muris, van den Hout, and de Jong (1991) använde instruktionen "think 
of anything you want, you might think of a white bear, but you don't 
have to". Abramowitz et al. (2001) påtalar också att sättet att mäta 
förekomsten av oönskade tankar varierar i de olika studierna. Den 
vanligaste metoden har varit att försökspersonerna trycker på en knapp 
som ger en ljudlös signal, ringer i en klocka eller räcker upp handen, 
etc. Lavey och van den Hout (1990) menar att en tydlig signal, 
exempelvis ringa i en klocka kan bli en betingning som ökar frekvensen 
av de bortträngda tankarna. Purdon och Clark (2000) har istället den 
åsikten att en tydlig signal kan minska registreringen av de förbjudna 
tankarna, eftersom försökspersoner tycker det är pinsamt att öppet 
redovisa att de tänker på dem igen. Förutom dessa osynliga eller 
synliga signaler förekommer det studier där försökspersoner uppmanas 
verbalisera, skriva ner, föra dagbok, eller skatta på skalor sina inre 
tankar under eller efter en suppression (Abramowitz et al., 2001). Till 
sist förekommer det enligt Abramowitz et al. (2001), ytterliggare 
metodologiska aspekter som också påverkar studiens utfall, dels finns 
det olika typer av försökspersoner (vanliga eller kliniska patienter), dels 
används olika tankar att suppressa (neutrala eller emotionellt laddade), 
dels används olika tidslängder (fem minuter till flera dagar) som 
försökspersonerna ska försöka suppressa sina tankar.  
 
 
Vita björnarna studsar tillbaka som en ironisk process 
 
Wenzlaff och Wegner (2000) svarar på kritiken genom att hävda att 
studier som inte finner någon ”immediate enhancement” har missat 
poängen med att lägga på någon kognitiv belastning. Wenzlaff och 
Wegner får stöd för att en kognitiv belastning ökar verkan av en 
rebound-effekt vid tankesuppression i ett flertal studier (Ansfield, 
Wegner, & Bowser, 1996; Arndt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, & 
Simon, 1997; Lane & Wegner, 1995; Newman, Duff, Hedberg, & 
Blitstein, 1996; Wegner, Ansfield, & Pilloff, 1998; Wenzlaff & Bates, 
1998). Vidare menar Wenzlaff och Wegner att det i flera studier saknas 
kontroll av om försökspersoner verkligen förstått instruktionerna eller 
om de experimentella manipulationerna har gett effekt. Effekter av 
tankesuppression kan också visa sig som förändring i upplevd relevans 
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eller hur tydlig och skarp tanken upplevs (Abramowitz et al., 2001). 
Wegner och Erber (1992) har visat i en studie utifrån en modifierad 
”Stroop” uppgift att det går att mäta effekter av tankesuppression med 
ökad svarstid istället för ökad frekvens av tankar. I en studie där 
försökspersoner fick i uppgift att suppressa stereotyper om ”skinheads” 
uppskattades effekten genom att se hur långt bort från en stol med 
skinheadsattribut som försökspersonen sedan valde (Macrea et al., 
1994).   
 

Effekter som ibland visar sig och stundtals är borta kanske bara är 
speglingar av vardagslivet (Wegner, 1994). Människor klara ofta av att 
genomföra en mental kontroll, det vill säga, kunna koncentrera sig 
effektivt, distrahera oönskade tankar, kontrollera känslor, sova när vi 
vill, slappna av när det behövs, hålla tillbaka impulser, etc. Enligt 
Wegner (1994) är detta en central tes, det vill säga, att mental kontroll 
utan inslag av några ironiska processer finns tillgänglig i vår mentala 
kapacitet och att mental kontroll oftast fungerar tillfredställande. 
Däremot när den mentala kapaciteten reduceras av någon anledning, till 
exempel av distraktioner (Wegner et al., 1987), av förändringar i vår 
omgivning (Muris, Merckelbach, & de Jong, 1993).)  av kognitiv 
belastning såsom stress eller förhöjt känslotillstånd (Wenzlaff et al., 
1991) eller av tidspress (Wegner, 1994) kan ironiska effekter uppstå. 
Den ironiska effekten innebär att försöken till mental kontroll får en 
motsatt effekt. Exempelvis har undersökningar visat att försöken till 
mental kontroll dels gör att oönskade distraktorer blir mer framträdande 
(Wegner, 1996), dels att strävan att vilja bli glad gör att stämningen 
sjunker (Wegner, Erber, & Zanakos, 1993), dels att försök att 
kontrollera kroppens rörelser gör att de minst önskade rörelserna startar 
istället (Wegner, Ansfield & Pilloff, 1996), dels att ansträngning att 
sova gör personen mer vaken (Ansfield et al., 1996) och dels att viljan 
att försöka glömma gör att man kommer ihåg mera (Macrae, 
Bodenhausen, Milne, & Ford, 1996). Anledningen till att dessa ironiska 
effekter uppstår är att vi människor använder samma metod vid en 
normal och framgångsrik mental kontroll som vid ett försök till kontroll 
vid hög kognitiv belastning. Enligt Wegner (1994, 1997) och Wegner 
och Wenzlaff (1996) är det, som beskrivs i figur 26, två kognitiva 
kompletterande processer som interagerar med varandra vid en lyckad 
mental kontroll.  
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Figur 26. De två processerna som samarbetar vid en mental kontrollsituation. 
 
Den operativa processen är en aktiv, kontrollerad och medveten nivå 
som söker efter önskvärda mentala tillstånd, till exempel. ”försök nu att 
sova” (Wegner, 1994, 1997; Wegner & Wenzlaff, 1996). Den andra 
processen är, enligt Wegner (1994, 1997) och Wegner och Wenzlaff 
(1996), en underliggande, automatisk och omedveten process. Denna 
process har en övervakande karaktär och letar kontinuerligt efter den 
oönskade tanken eller efter signaler som indikerar att önskvärt tillstånd 
inte har uppnåtts: ”inte tänka på att du kommer att ligga vaken”. Den 
automatiska processen ser till att varje hot mot den operativa processen 
noteras och behandlas därefter. Om den automatiska processen hittar 
målet ”jag är inte trött” utlöses den operativa distraktorsökningen som 
för fram flera distraktorer tills en är utvald, ”räkna får”, och ger den 
uppmärksamhet. För att kvarhålla uppmärksamhet på ”sova” krävs det 
att båda processerna fortsätter att agera. Övervakningsprocessen 
kommer därför att fortsätta att leta efter ”oj vad jag är pigg och vaken” 
i den operativa processen för att på så sätt förstärka och förnya det 
önskvärda tillståndet ”sova”. Upptäckten av de icke önskvärda tankarna 
som exempelvis ”oj vad jag är pigg och vaken” har till uppgift att hålla 
den operativa processen aktiv och fokuserad på målet att sova. Ju fler 
oönskade tillstånd som identifieras desto starkare blir 
uppmärksamheten på det önskvärda tillståndet. Sammanfattningsvis 
innebär detta att den operativa processen har till uppgift att skapa en 
önskvärd förändring genom att i medvetandet placera tankar och 
upplevelser, som är relevanta för det efterlängtade tillståndet. 
Övervakningsprocessen söker ständigt efter mentala aspekter som dels 
indikerar när den mentala kontrollen är uppnådd och som dels antyder 
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att det har uppstått problem med att uppnå ett mentalt tillstånd. När 
övervakningsprocessen finner indikatorer på felaktigheter i det mentala 
tillståndet ökar trycket på den operativa processen att dra tillbaka 
uppmärksamheten till det åtrådda tillståndet (Wegner, 1994, 1997; 
Wegner & Wenzlaff, 1996).  
 

Det som är akilleshälen för proceduren i figur 26 är dels att den 
operativa processen är energikrävande och ligger på en medveten nivå 
och dels att övervakningsprocessen som är omedveten, automatisk och 
energisnål aldrig stängs av (Wegner, 1994, 1997; Wegner & Wenzlaff, 
1996). Eftersom den operativa processen ligger på en medveten nivå 
kan den störas av andra kognitiva processer. Den oavbrutna 
övervakningen som finns i bakgrunden gör att vårt medvetande ständigt 
blir uppdaterat om det rådande mentala tillståndet, ett tillstånd som kan 
haverera den önskvärda mentala kontrollen. Under normala 
förhållanden är det den till synes ironiska övervakningsprocessen som 
gör att människor lyckas upprätthålla och bibehålla ett önskvärt mentalt 
tillstånd. I och med att övervakningsprocessen ständigt hittar möjliga 
hot håller den på detta sätt den operativa processen alert och vaken. Ju 
fler hot som hittas av övervakningsprocessen desto tydligare och 
skarpare blir det önskvärda tillståndet i personens medvetande 
(Wenzlaff & Wegner, 2000).      
 

När en ökad mental belastning inträder störs det medvetna 
tillståndet där den operativa processen verkar. Den får mindre resurser. 
Den operativa processen får därmed svårare att hitta nya sätt för att 
behålla koncentrationen på det önskade tillståndet. När koncentration 
på det önskvärda tillståndet avtar så minskar visserligen också 
inhiberingstrycket på den övervakande processen (Wenzlaff & Wegner, 
2000). Det finns inte samma behov att göra koncentrationen skarpare 
eftersom medvetandet har annat att göra. Men en initierad 
övervakningsprocess kan fortsatta att rulla på i bakgrunden, eftersom 
den inte kräver någon större mängd energi i drift. Resultatet blir en 
ironisk effekt. Den övervakande processen kommer att hitta en oönskad 
tanke, men den operativa processen har nu inte längre resurser att 
distrahera den (Wegner, 1994, 1997; Wegner & Wenzlaff, 1996; 
Wenzlaff & Wegner, 2000). Konsekvensen av bortträngningen blir 
precis motsatsen till vad vi önskar. Det oönskade hamnar i 
medvetandets rampljus. 
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Det teoretiska stödet för en operativ vit björn 
 
En avgörande aspekt i teorin om ironiska processer är att det finns två 
samverkande funktioner. Enligt Wiener (1948) krävs det två funktioner 
i alla kontrollerande processer. Eftersom kontroll består av en 
förändring av något till ett annat kriterium behövs en process som dels 
förändrar och som dels har förmågan att mäta förändringen i 
förhållande till detta kriterium. En operativ process som samverkar med 
en övervakande process i samband med teorier om kognitiv kontroll är 
därför inget nytt. Exempelvis jämförde Miller, Galanter & Pribram 
(1960) sin tvåprocessenhet (TOTE, test-operativ-test-exit) vid 
målinriktat beteende med hur en termostat finner rätt temperatur. Ett 
annat exempel är Sinnotts (1989) modell av prospektivt minne. Wegner 
(1994) menar att teorin om ironiska processer dock skiljer sig från alla 
andra exempel av kognitiva kontrollteorier i det avseendet att den 
operativa och övervakande processen är en kognitiv sökprocess, som 
påverkar medvetandets tillgänglighet till olika stimuli. De båda 
processerna är med andra ord en uppmärksamhetsprocess som 
orienterar individen till speciella intresseområden. När processen har 
lokaliserat sitt målobjekt ökar det sannolikheten för att detta målobjekt 
hamnar i vårt medvetande. 
 

Problemet med Wegners (1994) resonemang är hur den mentala 
kontrollprocessen i sig själv inte stör vårt medvetande. Wegner 
konstaterar att en process som har till syfte att påverka vårt medvetande 
måste vara kompatibelt med det medvetandetillstånd som det avser att 
skapa. Syftet med den operativa processen är att endast nå de mål som 
motsvarar de avsedda intentionerna i det rådande tillståndet i vårt 
medvetande. Eftersom processen i den operativa funktionen är 
representerad av medvetna tankar så får inte dessa tankar störa det 
rådande tillståndet. En förklaring till att vår uppmärksamhet inte hoppar 
hur som helst är studier som visar att det endast är ledtrådar som är 
relevanta för det kommande målet som leder till en förändring i vår 
uppmärksamhet. Wegner (1994) får även stöd i liknande teorier som 
beskriver vår medvetna uppmärksamhet som en målstyrande 
“contingent automaticity” (Bargh, 1989; Pratt & Hommel, 2003). Det 
finns också studier (Desimone & Duncan, 1995; Downing, 2000) som 
tyder på att hur vi riktar vår uppmärksamhet influeras av det som redan 
finns representerat i arbetsminnet i kombination med det etablerade 
kontrollmålet. Downing (2000) visar, till exempel, att vinnaren av olika 
objekt som konkurrerar i det visuella fältet är den som redan har sina 
representationer aktiverade. Även Roberts och Pennington (1996) har 
åsikten att information om målet påverkar kontrollmekanismen för vår 
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uppmärksamhet så att den i första hand responderar på ett tillstånd som 
motsvarar det önskvärda målet. 
 

En anledning till att ironiska processer kan uppstå är att den 
operativa processen kan tappa kraft, eftersom den interfererar med 
andra konkurrerande uppmärksamhetsresurser (Wegner, 1994, 1997; 
Wegner & Wenzlaff, 1996; Wenzlaff & Wegner, 2000). 
Kapacitetsmetaforen, det vill säga, att det tycks existera en central 
flaskhals har använts i en mängd olika teorier och fått stöd i flera 
studier (till exempel Carrier & Pashler, 1996; Kahneman, 1973; 
McCann & Johnston, 1992; Norman & Bobrow, 1975; Posner & 
Snyder, 1975; Ruthruff, Miller & Lachmann, 1995; Schneider, & 
Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider, 1977; Van Selst & Joliceur, 
1995). En svårighet med denna kapacitetsbegränsning tycks vara att 
den är individuellt beskaffad. En sentida studie av “cocktail party” 
effekten (Conway, Cowan, & Bunting, 2001) visade till exempel att 
endast 20 % av försökspersonerna som utifrån OSPAN test (La Pointe 
& Engle, 1990) hade bedömts som personer med hög kapacitet i 
arbetsminne upptäckte sitt namn medan 65 % av personerna med låg 
kapacitet hade svårt att inibihera sitt eget namn. I originalstudien 
upptäckte 33% av försökspersonerna sitt namn i den kanalen de skulle 
ignorera (Moray, 1959; Wood & Cowan, 1995). Om det finns stora 
individuella skillnader i arbetsminnets kapacitet så borde det även finns 
individuella skillnader i Wegners (1994) operativa funktion. Detta 
bekräftas också i en studie av Rutledge, Hancock och Rutledge (1996) 
som pekar på att det tycks finnas individuella förklaringar i eventuella 
rebound-effekter. Rutledge (1998) har upprepat dessa studier och 
konstaterar att den stora spridningen med avseende på effekter och 
icke-effekter som forskningen på ironiska processer uppvisar kan 
förklaras med individuella variationer. 
 
 
Automatiska vita björnar  
 
Den andra bidragande orsaken till att ironiska processer kan inträda i 
vår uppmärksamhet är att den operativa processen hålls aktiverad av 
den övervakande funktionen. Den övervakande processen är enligt 
Wegner (1994) automatisk, opererar utan kapacitetsbegränsningar och 
varken lider av eller påverkar andra system. När systemet har satts 
igång i jakten på tankar som ska suppressas pågår detta kontinuerligt 
tills intentionen är återkallad (Wegner, 1994). Till skillnad från många 
andra teorier om automatiska processer, som kräver lång inlärning (se 
till exempel Spelke, Hirst, & Neisser, 1976) innebär Wegners (1994) 
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teori att hög automatisk aktivering i övervakningsprocessen kan 
produceras av de mentala kontrollstrategier människor använder för att 
hantera olika psykiska tillstånd. Neuman (1994) menar att alla 
automatiska processer har det dilemmat att det är svårt att demonstrera 
existensen av en uppgift som inte kräver någon 
uppmärksamhetskapacitet. Neuman är också kritisk till att en 
automatisk process skulle vare fri från interferens med andra system. 
Enligt Neuman kanske det inte borde vara en så klar distinktion mellan 
kontrollerade och automatiska processer utan istället borde de studeras 
som olika grader eller nivåer av kontroll och medvetenhet. Studier av 
Allport, Styles och Hseih (1994) har visat att försökspersoner som 
tränas i att para ihop vissa kategorier och samtidigt ignorera andra 
kategorier får problem i de första försöken men sedan förbättras 
prestationen. När uppgiften sedan kastas om så att det som tidigare var 
målet nu blir det som ska suppressas är det initialt ett större problem. 
Efter två-tre försök är dock personerna nere på normal svarstid igen 
(Allport et al., 1994). Allports et al. (1994) studie visar dels att 
tankesuppression kan styras av personens inre vilja och därmed tränas 
och dels att bortträngningen påverkas av den tidigare uppgiften. Frågan 
är om det sistnämnda problemet beror på att övervakningen fortfarande 
jagar det gamla målet eller om det är flera representationer aktiverade i 
arbetsminnet som gör att övervakningen för en kort tid jagar två mål. 
Fenomen som ”negativ priming” (Allport, Tipper, & Chmiel, 1985; 
Tipper, 1985; Tipper & Cranston, 1985), ”attentional blink” (Shapiro & 
Raymond, 1994; Raymond, Shapiro & Arnell, 1992; Raymond, Shapiro 
& Arnell, 1995; Shapiro, Raymond & Arnell, 1994) och ”repetition 
blindness effect” (Chun, 1997: Kanwisher 1991) tyder på att vi ändå 
tycks processa fler stimuli än de som bara motsvarar det önskvärda 
målet. 
 

I studier av ”negativ priming” påverkar inte till exempel de ord som 
ska ignoreras själva huvuduppgiften men påverkar sedan en 
efterkommande igenkänning eller minnesuppgift (Driver & Tipper, 
1989). Det är lätt att dra slutsatsen att effekter av negativ priming 
kunde vara ett bevis på en övervakningsprocess som i bakgrunden gör 
vår uppmärksamhet påmind om vad som är oviktig information, en 
rebound-effekt. Tipper, Brehaaut och Driver (1990) menar att negativ 
priming förklarar hur vår uppmärksamhet kan hålla isär olika 
informationskällor men ändå hålla de mindre relevanta i beredskap 
genom att inhibiera deras representationer i arbetsminnet. Tidigare 
nämnda studier av Downing (2000) och Roberts och Pennington (1996) 
tyder på att vår uppmärksamhet i första hand responderar till det 
tillstånd som motsvarar det önskvärda målet. Om det för ett kort 

233



234 

ögonblick finns två mål som båda konkurrerar om vår uppmärksamhet 
vad bestämmer vem som vinner? Robert och Monsell (1995) menar att 
det beror på hur närbesläktade dessa mål är. Har exempelvis ett 
irrelevant stimulus liknande attribut som ett målobjekt försämras 
förmågan att tränga bort distraktionen. Däremot inträffar ett annat 
fenomen om vi vill uppmärksamma flera objekt samtidigt. ”Attentional 
blink” inträffar när två närliggande stimuli, till exempel två ord, 
presenteras omgivna av störande brus (Raymond, Shapiro, & Arnell, 
1992). Det första ordet identifieras korrekt medan försökspersonerna 
uppvisar svårigheter att identifiera det andra ordet. Duncan, Martens 
och Ward (1997) har visat att denna effekt inte uppkommer om 
försökspersonerna instrueras att ignorera det första ordet. Detta går helt 
emot Wegners (1994) teori om ironiska processer. Utifrån Wegners 
resonemang borde uppmaningen att förtränga första ordet påverka 
igenkänning av andra ordet. Duncans et al. (1997) resultat tyder istället 
på att vår uppmärksamhetsmekanism på något sätt trycks ner eller störs 
av det första ordet som vi redan har identifierat medan vi försöker 
processa det andra ordet.  
 
 
Där försvann björnen i en blinkning, eller? 
 
Studier på blinkande ord (Vogel, Luck, & Shapiro, 1998; Rolke, Heil, 
Streb, & Hennighausen, 2001) och på sitt eget namn (Shapiro, 
Caldwell, & Sorensen, 1997) visar att både perceptuell och semantisk 
information tycks processas samtidigt men att en åtskillnad görs i ett 
senare skede då den perceptuella informationen försvinner i 
arbetsminnet. Denna senare identifikationsprocess innehåller också en 
bindningsprocess i vilken representationer på hög nivå återförs till de 
perceptuella representationerna (Martens, Wolters, & van 
RaamS.D.onk, 2002). Bindningsprocessen för det första ordet stör 
enligt Martens et al. (2002) samma process för det andra ordet genom 
att fördärva det andra ordets perceptuella representation. Det är ingen 
övervakningsprocess eller aktivt suppressande som håller det andra 
ordet borta utan en FISH-princip (First-In-Still-Here). Wegner skulle 
hävda att det är den påslagna övervakningsmeknismen som håller den 
operativa processen så alert att den inte hinner skifta målbild från ord 
ett till ord två.  
 

Wegner (1994) menar att det finns många udda motsatser och 
motsägelser i det psykologiska livet som faller utanför ironiska 
processer och anledningen till att de inte omfattas av teorin är att de 
missar den viktigaste förutsättningen, nämligen personens vilja till att 
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kontrollera ett mentalt tillstånd. Individen ska inte bara vilja kontrollera 
sitt mentala tillstånd utan han eller hon måste också implementera 
kontrollen för att eventuella ironiska effekter ska uppstå. Wenzlaff och 
Wegner (2000) medger att teorin inte är fullständigt klar när det gäller, 
”om” och ”när” övervakningsprocessen slutar sin sökning. Detta gör 
det svårt att predicera eventuella resultat av upprepad tankesuppression 
eller fastställa om det går att träna bort ironiska processer. Vidare 
menar Wenzlaff och Wegner att teorin kanske är något 
övergeneraliserande. Den används i alla sammanhang även inom 
områden där det inte är lika klarlagt hur olika faktorer påverkar den 
ironiska processen, till exempel inom området motivation. 
 

 
Vilket land tävlar den vita björnen för? 
 
En teori som förklarar orsaken till varför människor har svårt att 
hantera distraherande tankar är självklart intressant inom idrott (Moran, 
1996, 2004). I idrottssammanhang finns det mängder av situationer som 
kan producera tankar som stör situationen. I mitt arbete som psykolog 
har jag till exempel träffat en simmare som en gång fick en astmaattack 
under en tävling. Simmaren upplevde situationen som mycket pinsam 
och de nästkommande tävlingarna så var sista tankarna mer fokuserade 
på att känna efter hur kroppen kändes än att simma fort. Simmaren var 
väl medveten om att dessa tankar på astmaattacker försämrade 
prestationen, men ändå var den sista tanken innan simmaren lämnade 
startpallen ”bara jag inte får en attack igen”. Ett annat exempel är en 
skytt som vid en internationell tävling ska ta upp pistolen från bordet 
och föra avtryckaren till läget just innan avfyrning. Av någon anledning 
drar skytten för långt och skottet går i bordet. Ingen person blir skadad 
men det väcker en hel del munterhet och kommentarer från 
omgivningen. Resten av tävlingen flyter på utan några komplikationer 
men under de kommande tävlingarna vågar inte skytten ta tryckpunkt 
innan pistolen är i luften. Skytten beskriver att tankarna under tävlingen 
kan vandra iväg så långt att skytten ibland tror att fingret har eget liv 
och själv bestämmer när det vill skjuta. Under träning kunde skytten 
kontrollera sina tankar, men vid tävlingar var det de inre tankarna som 
kontrollerade skyttens beteende. Ett sista exempel på hur oönskande 
tankar kan ta över en idrottsutövares agerande är en kampsportare som 
bröt näsbenet. Efter rehabilitering upptäckte tränaren att kampsportaren 
hade bytt stil. Den offensiva och attackerande stilen var förbytt mot ett 
massivt försvar av näsan. Kampsportaren medgav att tankarna under 
uppvärmning och före match handlade om näsan. Flera gånger under 
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lättare sparringövningar vid uppvärmningen kunde kampsportaren 
stanna upp och känna efter på näsan att allt var ok. Samma sak kunde 
också inträffa under match. Alla tre idrottarna var medvetna om att 
deras respektive tankar på astmaattacker, skott i bordet och skador på 
näsan störde prestationen. De försökte på alla sätt undvika tankarna 
men de dök upp igen.  
 

Det finns flera andra exempel på mindre eller större ”spöken” som 
på något sätt påverkar idrottsprestationen. Det kan vara vattenhindret 
vid bana nio i golf som gör att golfspelaren redan vid tredje hålet börjar 
bli orolig. När spelaren sedan kommer till vattenhindret tycks bollen på 
något oförklarligt sätt hamna i vattnet. Eller det kan vara motståndarens 
agerande innan match som gör att boxaren blir rädd och byter taktik när 
gonggongen slår. I stället för den förväntade jämna matchen blir den 
skärrade boxaren knockad i första ronden. Tankesuppression i idrott 
kan också handla om tankar på teknik. Exempelvis hur jag inte ska 
kasta upp bollen i tennis, hur jag inte ska ta svängen i slalom, hur jag 
inte ska spela vid boxplay i ishockey. Idrottsvärlden har också varit 
medveten om att goda råd som ”skjut inte så högt” inte leder till någon 
förbättrad prestation. Tyvärr är den vanligaste myten inom den världen 
att det är just ordet ”inte” som är problemet. Mängder med tränare och 
mentala rådgivare predikar att vår hjärna inte klarar av att uppfatta 
ordet ”inte” utan istället kommer vår hjärna att uppfatta det som ”gör 
så”. Ni som är anhängare till denna teori kan prova att ge er själva 
befallningen att inte lägga handen på en glödhet platta. Om det bara 
vore så enkelt att ordet ”inte” på något sätt suddas ut i vår hjärna 
kommer du ha en hand med svåra brännskador. Troligtvis klarade din 
hjärna av att hantera ordet ”inte” och handen hamnade därmed inte på 
plattan. Även om vi i de flesta situationer klarar av att hantera ordet 
”inte”, så finns det ändå exempel där idrottsutövare uppvisar typiska 
fall på det som Wegner kallar ironiska processer. Det finns också 
studier som visar att elitidrottare använder sig av tankesuppression för 
att bli av med oönskande tankar (Gould, Eklund, & Jackson, 1993; 
Gould, Finch, & Jackson, 1993). Andra studier visar att det är vanligt 
att mentala tränare råder hjälpsökande utövare att använda olika 
självreglerande tekniker för att hantera stress (Zinsser, Bunker, & 
Williams, 1998). Tekniker som har i syfte att hjälpa utövaren suppressa 
sina oönskande tankar eller känslor. 
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Den vita björnen rör på sig 
 
Merparten av den forskning som har utförts på ironiska processer har 
handlat om att mäta hur olika minnesuppgifter, känslotillstånd eller 
andra mentala tillstånd påverkas. Den intressanta frågan för idrotten är 
om den ironiska processen också påverkar idrottsutövarens motorik. 
Dessutom kan det vara bra för idrottsutövare och mentala rådgivare att 
veta vilka mental tekniker som framkallar ironiska processer och vilka 
interventioner som hindrar. Exempelvis har studier visat att 
avslappningstekniker i samband med stress kan ha motsatt effekt 
(Wegner, Broome, & Blumberg, 1997). Förvånansvärt nog finns det få 
studier där försök har gjorts att mäta effekter av ironiska processer 
inom fältet idrott. Dugdale och Eklund (2002) lät studenter se 
videoklipp av Australiensisk fotboll. Försökspersonerna fick 
instruktionerna att ”closely observe what each person is doing in the 
video”, dels med tillägget ”do not pay any attention to what the umpires 
are doing”, dels med tillägget ”do not pay any attention to any player 
who intentionally tries to harm another player”. Resultatet visade att 
endast uppmärksamheten på domarna ökade när försökspersonerna 
instruerades att inte titta på domarna. Dock uppkom inte denna effekt 
när försökspersonerna utsattes för störande ljud (ökad kognitiv 
belastning). Vid en utveckling av denna studie fick försökspersonerna 
samma uppgift som tidigare att inte titta på domarna, men nu med 
instruktionen att om de ändå upplevde att de tittade på domarna skulle 
de omedelbart fokusera på bollen istället (Dugdale & Eklund, 2002). 
Resultatet visade att denna distraktionsstimulus (”bollen”) ökade 
effekten av ironiska processer. Båda dessa studier är visserligen gjorda 
på idrott men dels är försöken inte gjorda på idrottare i 
idrottssammanhang och dels säger inte resultatet något om hur ironiska 
processer påverkar motoriken i en idrottsprestation.  
 

Ett försök att besvara dessa frågor gjordes i en studie där 
psykologistudenter (42 män och 41 kvinnor) fick putta en golfboll i ett 
rum med ultraviolett ljus mot en ljusprick (Wegner, Ansfield & Pilloff, 
1998). Det ultravioletta ljuset innebar att beroende på vilken färg 
golfklubban hade kunde försökspersonerna antingen se hur klubban 
träffa bollen eller ha svårt att se sin klubba. Försökspersonerna fick 
instruktionerna att ”land the ball on the glow spot” eller anvisningarna 
att ”land the ball on the glow spot, but be particularly careful not to hit 
the ball past the glow spot; don’t overshoot the glow spot” (Wegner et 
al, 1998).  För att öka den kognitiva belastningen fick 
försökspersonerna i uppgift att komma ihåg ett sexsiffrigt nummer. 
Resultatet visade att det fanns en signifikant tendens att putta för långt 
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vid ökad kognitiv belastning. Försökspersonerna i golfputtstudien fick 
också göra ett pendelexperiment där uppgiften var att hålla still en liten 
pendel i 30 sekunder (Wegner et al., 1998). Instruktionerna var 
antingen att hålla pendeln så stilla som möjligt eller hålla pendeln så 
stilla som möjligt och att inte låta pendeln röra sig i sidled. 
Belastningen var endera att räkna baklänges med minus tre från 1000 
och komma ihåg vilket tal de hamnade på efter 30 sekunder eller hålla 
en bricka med 2,2 kg i motsatt hand. Resultatet visade att oönskade 
rörelser i sidled ökade när försökspersonerna fick dessa instruktioner 
under dels ökad kognitiv belastning och dels ökad fysik belastning 
Visserligen mäter Wegner et al. (1998) effekter av ironiska processer 
på en motorisk aktivitet men speciellt idrottsrelaterad är inte denna 
studie.  
 

Även om det i dagsläget inte finns några bra studier som har 
studerat ironiska processer i idrottsrelaterade kontext finns det andra 
undersökningar som kanske berört ämnet utan att veta om det. 
Exempelvis har flera studier visat att människor tycks uppvisa mer 
trötthet om de tror att det snart är slut än om de tror att det är lång stund 
kvar av aktiviteten. Walster och Aronson (1967) visade att 
försökspersoner rapporterade mer trötthet i en visuell uppgift i tredje 
försöket av tre än efter tredje försöket av fem. Rejseski och Ribisl 
(1980) fann att terränglöpare skattade sin upplevda trötthet högre efter 
20 minuter om de trodde att det snart var slut än om de trodde att de 
skulle springa tio minuter till. Baden (2001a) visade att terränglöpare 
upplevde en ökad trötthet efter 8 minuters löpning om de trodde att det 
snart var slut, medan samma löpare inte uppvisade samma trötthet om 
de trodde de skulle springa i 16 minuter. Det är inte bara upplevelsen 
av trötthet som tycks förändras vid slutet av en idrottsaktivitet. Även 
hjärtfrekvensen tycks öka om försökspersoner tror att det snart är slut 
(Requin, Brener, & Ring, 1991) eller att muskelaktiviteten blir 
effektivare vid upplevelsen av längre aktiviteter än vid kortare 
(Vidacek & Wishner, 1971). En förklaring till detta fenomen kan vara 
att när idrottaren förutser ett snart slut på aktiviteten så lägger utövaren 
mer märke till kroppens signaler på ansträngning. Det kan också vara 
så att förväntningar på längre aktivitet skapar bättre ekonomiska 
rörelser (Baden, 2001b). En annan tolkning till denna företeelse skulle 
kunna vara att idrottaren skapar en ironisk process genom att vid slutet 
av en aktivitet kanske tänka ”kom igen nu, det är snart slut, du orkar 
lite till, känn inte efter”. Trots att det inte har bevisats att ironiska 
processer kan vara ett intressant fenomen inom idrott menar Janelle 
(1999) att ironiska processer kan påverka en idrottsutövares 
självförtroende när idrottaren försöker förtränga misslyckade insatser. 
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Andra exempel som kan frambringa ironiska effekter i 
idrottssammanhang är enligt Janelle försöken att suppressa negativa 
visualiseringar och frambringa bra bilder, ansatsen att slappna av, 
ansträngningen att frambringa vissa känslor och stänga bort andra, 
strävan att kontrollera sin koncentration och förmåga att uthärda 
smärta. 
 

 
Struktur på björnjakten 
 
Den teoretiska genomgången av ironiska processer innehåller dels 
röster för och dels stämmor emot dess tillämplighet. Däremot kan det 
konstateras att det finns få studier som har granskat effekten av ironiska 
processer på motoriska rörelser inom idrotten. Därför finns det inte 
heller några bra etablerade designer och utprovade metoder för att 
studera eventuella ironiska processers inverkan vid olika sporter. 
Avsikten med de sex studier som nu följer är att beskriva vårt arbete 
med att hitta olika forskningsmetoder för att kunna fastställa 
utsträckning av ironiska effekter på idrottsprestationer. Studierna som 
redovisas ska därför inte betraktas som en kritisk utredning av teorin 
om ironiska processer och dess effekter på motorik. Även om det 
presenteras en resultatdel till varje studie är det i stället studiernas 
tillvägagångssätt som bör beaktas. De sex studierna innehåller därför 
ett detaljerat metod- och proceduravsnitt. Varje studie avslutas också 
med en diskussion om dess brister och framtida förändringar. 
 
 
Jakten på vita björnar: Studie 1 
 
Syftet med studie 1 var att se om mentala tillvägagångssätt i form av 
tankesuppression kan påverka den motoriska prestationsförmågan på 
liknande sätt som i studien på golfputtar av Wegner et al. (1998). 
Tanken var att försökspersonerna skulle tävla två och två genom att 
kasta en liten rund magnet i en sandlåda. I samband med denna tävling 
skulle personerna använda olika mentala strategier. Anvisningarna 
skulle vara att antingen tänka på vad motståndare gör eller inte tänka på 
motståndaren överhuvudtaget eller inte få någon instruktion alls. 
Orsaken till att denna instruktion användes var att pilotförsök visade att 
tankar på motståndarens resultat upplevdes vara det största störande 
elementet. Hypotesen vara att gruppen med instruktioner att inte tänka 
på sin motståndare skulle prestera sämre än övriga grupper. Den andra 
hypotesen var att gruppen med instruktioner att tänka på sin 
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motståndare skulle prestera bättre än övriga grupper (Wegner & Erber, 
1992). 
 
Deltagarna  
Deltagarna var 48 studenter, 24 män och 24 kvinnor, slumpmässigt 
utvalda och tillfrågade om de ville delta i ett försök. Tabell 129 visar 
medelålder och standardavvikelse för de olika grupperna. En envägs 
variansanalys visade dock att det fanns en signifikant skillnad mellan 
grupperna rörande ålder F(2,42) = 4,57, p<.002.  
 
Tabell 129 
Medelålder och standardavvikelse för de tre grupperna 

Kontrollgrupp (n=16) ”Inte tänka” 
(n=16) 

”Försök tänka” 
(n=16) 

24.1 år  
(S.D. 1.96) 

 

24.7 år  
(S.D. 2.12) 

22.6 år 
 (S.D. 1.89) 

 
Mätinstrument, procedur, tidslängd och allmänna instruktioner 

standardiserades så att alla grupper fick liknande betingelser. För att 
dels öka motivationen att delta i undersökningen och dels skapa ett 
tävlingstryck (ökad kognitiv belastning) erhöll deltagarna ett arvode för 
sin medverkan. Storleken på detta arvode hade försökspersonerna 
möjlighet att påverka med sin prestationsförmåga. Vid varje tillfälle 
tävlade två deltagare mot varandra. Vinnaren i kasttävlingen belönades 
med 80 kr medan förloraren fick 20 kr som tack för sitt deltagande.   
 
 
Apparatur och poängsystem 
 
Proceduren vid tävlingen var att träffa en sandlåda med måttet 1000 x 
1000 millimeter med en liten plastmagnet ”plopp” med diametern 30 
millimeter. Anledningen till att lådan var fylld med sand var för att 
ploppen inte skulle glida utan fastna i sanden. Lådan hade ett bakstycke 
med måtten 450 x 1000 millimeter. Bakstycket fungerade som en vägg 
och det var från denna vägg som poängberäkningen utgick. Syftet med 
tävlingen var att komma så nära väggen som möjligt men utan att träffa 
väggen. Samtliga kast mättes från den punkt där ploppen stannade upp 
fram till väggen. Om ploppen hamnande tretio millimeter från väggen 
fick deltagaren tre poäng, om ploppen hamnande femtio millimeter fick 
deltagen fem poäng och så vidare. Om ploppen slog i väggen fick 
deltagaren 40 poäng. Vinnare av tävlingen var den person som efter 12 
kast hade minst poäng. Förutom kastresultat registrerades även 
koncentrationstiden från den stund personen ställde foten på startlinjen 
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tills ploppen landande i lådan samt deltagarens puls vid tre olika 
tillfällen. 
 
 
Procedur 
 
Deltagarna i de tre grupperna fick olika instruktioner hur de skulle bete 
sig mellan kasten beroende på vilken betingelsegrupp de tillhörde. 
Dessa instruktioner övades under fem minuter innan tävlingen började. 
Anledningen till att övningen varade fem minuter var att Wegner et al. 
(1987) lyckades skapa en ironisk effekt med en fem minuters 
intervention av att inte tänka på vita björnar. Kontrollgruppen fick inga 
instruktioner om vilken mental strategi de skulle praktisera utan fick 
före tävlingen läsa en utifrån uppgiften irrelevant text i en tidning. 
Gruppen som skulle öva tankesuppression uppmanades att läsa en 
instruktion där deltagarna ombads att inte tänka på sin motståndares 
resultat inför och under sin egen kastprestation.  
 

”Det vill säga att varje gång tankar på din motståndares prestationer 
dyker upp så blockera eller träng bort dessa tankar. Försök att fokusera 
så mycket som möjligt av din uppmärksamhet på detta. Du har kanske 
flera olika metoder som är framgångsrika för att inte tänka på hur din 
motståndare kastar. Använd valfri metod för att uppnå målet. Se bara 
till att du inte tänker på din motståndare och dennes resultat och gör 
vad som är nödvändigt för att lyckas med detta.” 

 
Wenzlaff och Wegner (2000) har åsikten att det i flera studier saknas 

kontroll av om försökspersonerna verkligen förstått instruktionerna 
eller om manipulationerna har gett effekt. I avsaknad på någon bra 
metod för att mäta om personen verkligen förstått instruktionen valde 
vi en annan strategi. För öka kontrollen att deltagarna riktade sin 
uppmärksamhet på att ”inte tänka” tilldelades deltagarna i 
suppressionsgruppen ett formulär med femton meningar med texten: 

 
”Jag får inte tänka på min motståndares resultat!” 
 
Uppgiften var att läsa dessa meningar och markera med en penna 

efter varje läst mening. Syftet att med att personen skulle markera varje 
läst mening var återigen ett sätt att öka kontrollen på att personen 
verkligen uppmärksammade budskapet. Tänkargruppen fick en 
instruktion där deltagarna ombads att tänka på sin motståndares resultat 
inför och under sin egen kastprestation.  
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”Vad vi ber dig göra är att du frekvent försöker framkalla bilder av 
din motståndares prestationer. Försök att fokusera så mycket som 
möjligt av din uppmärksamhet på detta. Du har kanske flera olika 
metoder som är framgångsrika för att tänka på hur din motståndare 
kastar. Använd valfri metod för att uppnå målet. Se bara till att du 
tänker på din motståndare och dennes resultat och gör vad som är 
nödvändigt för att lyckas med detta.” 

 
För att öka kontrollen att deltagarna riktade sin uppmärksamhet på 

att ”tänka” tilldelades även deltagarna i tänkargruppen ett formulär med 
femton meningar med texten: 

 
”Jag ska tänka på min motståndares resultat!” 
 
Uppgiften var att läsa dessa meningar och markera med en penna 

efter varje läst mening. Innan tävlingen började fick alla deltagare göra 
tre provkast med samma procedur som under tävlingen, det vill säga, 
kasta varannan gång. Efter sex stycken tävlingskast fick deltagarna 
ytterliggare träna på sin mentala strategi under 2 minuter. Även denna 
gång användes tidigare beskrivna formulär och de femton meningarna. 
Risken finns att personen blir så engagerad i tävlingen att han eller hon 
glömmer bort sina instruktioner och gör som de brukar göra. Tanken 
med repetitionen efter halva tävlingen var att åter rikta fokus på den 
mentala strategin. Efter tävlingen fick alla deltagare ett frågeformulär 
med frågor om vilka mentala strategier de hade använt, hur mycket de 
hade tänkt på sin motståndare och hur de trodde dessa tankar hade 
påverkat dem. 
 
 
Resultat  
 
Resultatet visade inga effekter av mental strategi oavsett om det 
handlade om pulsförändring, tävlingsresultat eller koncentrationstid 
(ps>.05). En anledning till att effekten av ironiska processer inte 
uppstod kan vara att deltagarna i gruppen som skulle genomföra 
tankesuppression står för den största mentala förberedelsen inför varje 
kast. En variansanalys visade att det fanns signifikanta skillnader i hur 
deltagarna i varje grupp skattade hur mycket de hade förberett sig 
mentalt inför varje kast, F(2,42) = 7.17, p<.01. Post-hoc test visar att 
det finns signifikanta skillnader mellan suppressionsgruppen och tänka-
gruppen (p<.05) samt mellan suppressionsgruppen och kontrollgruppen 
(p<.01) på de efterföljande frågorna om mentalförberedelse inför 
kastuppgiften. Förutom att deltagarna i suppressionsgruppen tycks 
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förbereda sig bäst inför kasten så var det också flest deltagare i denna 
grupp som hade strategier i samband med kastande av ploppen. Det 
tycks utifrån dessa svar som att det finns en skillnad i motivation 
mellan de olika grupperna. Om suppressionsgruppen är den gruppen 
som är mest motiverad kan kanske denna motivation hjälpa till att hålla 
den ironiska processen borta.  
 

Förmågan att tillämpa den tilldelade strategin inför varje kast är 
jämn över skalorna för både suppressionsgruppen och tänkargruppen. 
Eftersom kontrollgruppen inte hade något tilldelat tillvägagångssätt så 
svarade inte denna grupp på denna fråga. På frågan om hur de gick 
tillväga för att så framgångsrikt som möjligt tillämpa den mentalstrategi 
de blev tilldelade så gav fyra deltagare i suppressionsgruppen svaret att 
de försökte tänka på annat som exempelvis kommande dags uppgifter 
för att på så sätt inte tänka på sina motståndares prestationer. Likartad 
strategi nyttjades av de andra suppressionS.D.eltagarna. Tre av dem 
valde att titta bort och försökta tänka på annat, tre personer försökte 
tänka på sina egna kast, en försökte distrahera sig själv genom att räkna 
och en läste på ett papper när motståndaren kastade. Slutligen var det 
två deltagare som även försökte tillämpa den tilldelade mentalstrategin 
genom att läsa instruktionen under tävlingsmomentet och även genom 
att upprepa frasen ”inte tänka”. Deltagarna i gruppen som skulle tänka 
på sin motståndare genomförde detta genom att bland annat att studera 
sin motståndares kastteknik. En annan deltagare försökte fokusera sig 
på motståndarens reaktion av sitt eget kast. Sex andra deltagare 
försökte tänka på och minnas sin motståndares resultat medan en annan 
person försökte repetera den mening som hörde till den tilldelade 
mentalstrategin. 
 

Även på frågan om hur ofta tankar på motståndarens prestationer 
dök upp lyste de ironiska processerna med sin frånvaro. Istället var det 
kontrollgruppen som tillsammans med tänkargruppen som tänkte mest 
på motståndaren. En variansanalys visade att det fanns signifikanta 
skillnader i hur deltagarna i varje grupp skattade hur de tänkte på 
motståndarens prestationer, F(2,42) = 3.42, p<.05. Post-hoc test visar 
att det finns signifikanta skillnader mellan suppressionsgruppen och 
kontrollgruppen, p<.05. Detta resultat indikerar att manipulationen 
fungerade otillfredsställande eftersom den enda gruppen som inte hade 
några instruktioner om motståndaren var den gruppen som tänkte mest 
på medtävlarens resultat. På frågan, ”ifall tankar på din motståndares 
resultat dök upp, hur hanterade du då dessa tankar?” så svarade fyra 
deltagare i suppressionsgruppen att de försökte tänka på sina egna 
resultat, en försökte koncentrera sig på sin egen prestation medan tre 
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andra försökte enbart att tänka på annat ifall tankar på motståndaren 
dök upp. Ytterligare tekniker som användes i suppressionsgruppen var 
att räkna och försöka intala sig själv att det inte är någon tävling, att 
enbart ta ett djupt andetag eller inrikta sig på sina egna prestationer 
genom att försöka att prestera bättre och få så bra kast själv som 
möjligt. Två personer i suppressionsgruppen menade att de slog bort 
tanken direkt den dök upp medan en nyttjade den tilldelade 
mentalstrategimeningen som ett mantra.  
 

Gruppen som skulle tänka på sin motståndare svarade att de tänkte 
att deras motståndare skulle få sämre resultat än de själva eller använde 
motståndaren för att peppa sig själv. En deltagare bröt mot 
instruktionerna och försökte slå ifrån sig tankar på sin motståndare och 
istället tänka på sig själv. Några personer i tänkargruppen försökte 
lugna ner sig själva när tankar på motståndaren dök upp genom att 
sänka prestationskraven, medan andra tänkte att det där kan jag också 
eller att de kunde kasta lika långt eller längre. Det fanns också personer 
i tänkargruppen som kände att de måste prestera bättre än sina 
motståndare eller försöka räkna ut hur mycket de måste prestera med 
sitt kast. Slutligen fanns det en deltagare som inte ville riskera att kasta 
in i väggen med tanke på sin motståndare samt en deltagare som inte 
gjorde något åt sina tankar på motståndaren.  
 

Kontrollgruppens deltagare gav svar som att de använde sina tankar 
på sin motståndare till att själv prestera bättre. Någon ansåg att tankar 
på motståndaren orsakade prestationspress. Det fanns en deltagare som 
uttryckte att denne hyste agg mot sin motståndare medan sex av 
deltagarna försökte tränga bort tankar på sin motståndare och istället 
fokusera på sig själv. Två andra deltagare brydde sig inte 
överhuvudtaget om tankar på motståndaren eller resultatet, en person 
anpassade sin egen strategi efter motståndarens resultat och slutligen 
fanns det en deltagare som tänkte i början av tävlingen att ”det är 
mycket kvar” och i slutet att ”nu hänger det på sista kasten”. 
 

På frågan ”om din motståndare presterat väldigt bra, hur tänkte du 
då inför nästa kast?” svarade sju deltagare i suppressionsgruppen att 
deras tankar handlade om att de var tvungna att prestera bättre när deras 
motståndare gjort bra ifrån sig. Några menade att de tänkte bara att de 
var tvungna att kasta lugnt och undvika att träffa väggen, en person 
hade bara tankarna på det område som han sedan tidigare mätt ut med 
ögonen. Slutligen fanns det flera deltagare som inte visste om 
motståndaren presterat bra eftersom de blundade eller valt att titta bort 
vid samtliga kast eller att det inte dök upp några tankar. 
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Tänkargruppens deltagare gav svar som att de tänkte att de skulle kasta 
lika bra eller att de skulle prestera bättre än sin motståndare. Några 
deltagare nyttjade sin motståndares resultat för att på så sätt försöka 
förbättra sina kast medan andra tänkte att de inte skulle förhasta sig 
utan försöka att koncentrera sig enbart på sina egna kast. Slutligen 
fanns det personer som försökte peppa sig själva genom att säga ”kom 
igen nu” eller tänkte att motståndaren nästa gång skulle kasta in i 
väggen. När kontrollgruppens deltagare svarade på frågan om hur de 
tänkte inför nästa kast om deras motståndare presterat väldigt bra 
försökte någon tränga bort tankar på motståndaren och enbart fokusera 
sig på sig själv, medan andra körde med pep-talk eller tänkte ”nej, nu 
sjutton” inför sina nästa kast. Liknade strategier hade deltagare som 
tänkte att de skulle kasta lika bra som sin motståndare eller att de skulle 
prestera bättre. Det fanns också personer som kände prestationspress 
när motståndaren presterat väldigt bra eller som tänkte ”om inte jag 
kastar lika bra så är det kört”.  
 

En variansanalys visade att det inte fanns några signifikanta 
könsskillnader mellan män och kvinnor med avseende på ironiska 
processer (p>.05). Däremot tenderade män att förbereda sig mer 
mentalt inför kastuppgiften i förhållande till kvinnor, vilket kan vara 
förklaringen till att män presterat bättre än kvinnorna samt tagit längre 
tid på sig att utföra kasten. När det gäller frågan om hur ofta tankar på 
motståndarens prestationer dök upp finns ingen signifikant skillnad 
mellan män och kvinnor (p>.05) och båda grupperna befinner sig runt 
skalan ”vid hälften av kasten”. Detta resultat avviker från de studier 
som visar att kvinnor påverkas mer av ironiska processer än män 
(exempelvis Rutledge, 1998; Smári et al., 1995). 
 

Förutom den redan diskuterade skillnaden i motivation kan 
anledningen till att effekten av ironiska processer uteblir vara att 
tävlingssituationen inte skapade tillräcklig hög mental belastning. En 
annan förklaring till resultatet föreslås av Nolen-Hoeksema (1993), som 
har visat att människor har olika responsstrategier för att hantera 
störande tankar. Nole-Hoeksema menar till exempel att det tycks vara 
effektivare att rikta sin distraktion utan för sig själv än att ha 
självfokuserad respons. Exempelvis kan den fysiska övningen i form av 
en kastuppgift fungera som en distraktor och att det därför sker en 
lyckad bortträngning, så länge som deltagarna har en kognitiv 
kapacitet. En annan spekulation till resultatet är att 
suppressiongruppens instruktion stämmer med vad människor normalt 
gör, det vill säga, att det finns en tendens hos människor att undvika att 
tänka på det som är obehagligt. Om så är fallet kanske instruktionen för 

245



246 

tänkargruppen bryter alltför mycket mot det normala tankesättet så att 
den därmed stör personernas koncentration. Det kanske behövs mer 
övning för att kunna tänka på sin motståndare eftersom det inte är ett 
naturligt tankesätt. Tänkargruppen har exempelvis en aning högre puls 
under samtliga mätningar, sämsta tävlingsresultatet och minsta 
koncentrationstiden vilket kan indikera att instruktionen att ”tänka på 
motståndarens resultat” kan ha varit svår att genomföra.  
 
 
Jakten på vita björnar går vidare: Studie 2 
 
Syftet med Studie 2 var att undersöka om en ökad svårhetsgrad på 
uppgiften leder till mer oönskade tankar hos låghandicapade 
golfspelare. Janelle (1999) har åsikten att ironiska processer troligtvis 
är vanliga inom idrott eftersom det förekommer flera situationer där 
utövaren utsätts för hög kognitiv belastning. Janelle stödjer sin 
uppfattning på studier som visar att ökad kognitiv belastning leder till 
att det är svårare att hålla borta den ironiska effekten. Hall, Hardy, och 
Gammage (1999) menar dock att Janelle glömmer bort att elitidrottare 
kanske inte har några negativa tankar att suppressa. Eftersom idrottare 
har övat sina motoriska rutiner under flera år har deras uppmärksamhet 
hamnat på en automatisk, ickeverbal nivå och därmed kanske de under 
en tävling inte är upptagna av negativa tankar. Erfarenheten som en 
elitidrottare har skaffat sig kanske också kan innebära att man har lärt 
sig att leva med negativa tankar eller lärt sig att utnyttja dess oönskade 
tankar till något positivt (Hall et al., 1999). Det finns studier som 
stödjer Hall et al. och som visar att träning på att suppressa oönskade 
tankar kan förbättra bortträngningen av distraktioner (LoSchiavo, 
1996). Debatten mellan Janelle (1999) och Hall et al. (1999) visar att 
det finns flera oklarheter med hur idrottsutövare påverkas av oönskade 
tankar och hur dessa eventuellt uppstår. Om ironiska processer 
förekommer i vardagssituationer anser Salkovskis och Cambell (1994) 
att dessa effekter borde studeras när människor ”normalt” försöker 
suppressa sina egna negativa personliga störningar. Salkovskis och 
Cambell menar att det är stor skillnad på att försöka suppressa ett 
neutralt ord som ”vita björnar” och att försöka suppressa personliga 
negativa tankar. I Studie 2 fick golfspelare spela 12 lättare, respektive 
12 svårare bangolfbanor. Hypotesen var att i en precisionsidrott som 
golf kommer graden av oönskade tankar att öka vid en förhöjd 
svårhetsgrad på uppgiften.  
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Deltagarna  
 
Deltagarna var 24 stycken aktiva golfspelare med medelålder på 20.4 år 
(S.D. 3.66), handicap på 6.9 (S.D. 3.86) och genomsnittlig snittscore 
81.8 (S.D. 4.07). Anledningen till att det inte förekom några kvinnliga 
deltagare var att vi hade kriteriet att spelarna skulle ha lågt handicap 
och att de tävlade regelbundet i golf. Tyvärr hittade vi inte tillräckligt 
många kvinnor som motsvarade dessa kriterier i Umeå. 
 
 
Apparatur och material  
 
Studien genomfördes på tre stycken tävlingsbanor med filtunderlag. 
Golfbanorna bestod av en flack bana, en svagt lutande bana och en 
kraftigt stigande backe i slutet. Med enkla handgrepp kunde banorna 
byggas om till önskvärt utseende och svårighetsgrad. I denna 
undersökning byggdes dessa tre bantyper om till 24 stycken banor med 
varierad svårighetsgrad. Tävlingen spelades med bangolfklubbor och 
bangolfbollar. Vid varje bana fanns en ansvarig observatör som 
registrerade spelarens spelresultat under spelets gång, ansvarade för 
banbyggandet under spelets gång och registrerade deltagarnas puls..  
 

Innan spelandet började skattade spelarna hur de upplever sig 
prestera vid golftävlingar vid olika grader av nervositet. Under 
tävlingen bedömde spelarna, efter varje spelad bana, graden av 
oönskade tankar. Skalan var en modifierad version av R-100 skala 
(Borg & Borg, 2001), ursprungligen avsedd för bland annat 
undersökningar om fysisk ansträngning och smärta. Skalan varierade 
mellan 0 (inga oönskade tankar) till 100 (maximal mängd oönskade 
tankar). Oönskade tankar definierades som tankar som kan ha att göra 
med själva spelet (missar, hindersvårigheter, slagteknik, etc.) och saker 
utanför spelet. Dessutom bedömde spelarna sin upplevelse av fysisk 
ansträngning på samma Borgskala efter varje spelad bana. 
 
 
Procedur  
 
Undersökningen inleddes med att deltagarna valde boll och klubba 
därefter genomfördes en uppvärmning där spelarna fick slå minst tre 
slag per bantyp. Dessa uppvärmningsbanor förekom sedan inte i 
undersökningen. Innan spelet började fick alla spelare läsa igenom 
skattningsformulären så det inte fanns några oklarheter gällande 
definitioner av oönskade tankar och definitioner av fysisk ansträngning. 
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Spelarna fick också instruktioner om att de skulle fylla i sin skattning 
direkt efter spelad bana och att banansvarig hade som uppgift att 
kontrollera att detta skedde. Eftersom det bara gick att spela tre banor åt 
gången byggdes en bana om när alla spelare hade spelat klart denna 
bana. Pulsmätning skedde strax före start och strax före spel på bana 
åtta och bana tjugo. I samband med pulsmätningen skattade personerna 
också sin nervositet på en skala mellan 1 till 10. 
 
 
Resultat  
 
Resultatet som beskrivs i tabell 130 visar att det fanns en signifikant 
skillnad mellan varv 1 (12 lätta banor) och varv 2 (12 svåra banor) med 
avseende på mängden oönskade tankar, t(23) = -2.098, p<.05. Däremot 
fanns ingen signifikant skillnad mellan varv 1 och varv 2 med avseende 
på fysisk ansträngning eller pulsmätning. Ett t-test visade att det även 
fanns en signifikant skillnad med avseende på spelresultatet mellan 
varv 1 och varv 2, t(23) = -6.523, p<.05. Det försämrade spelresultatet 
under varv två bekräftar att banor under detta varv var svårare än vid 
varv 1.  

 
Tabell 130 
Sammanställning av mängd oönskade tankar, fysisk ansträngning och 
spelresultat 
 
 

Varv 1 Varv 2 

Medelvärdet av mängden 
oönskade tankar 

204,3  
(S.D. 163.99) 

277,8  
(S.D. 222.52) 

Medelvärdet av upplevd 
fysisk ansträngning 

106, 4  
(S.D. 128.79) 

128,7  
(S.D. 133.9) 

Medelvärde HR 85,7  
(S.D. 19.32) 

89,0  
(S.D. 18.04) 

Genomsnittligt 
spelresultat 

30,4  
(S.D. 4.87) 

40,8  
(S.D. 7.63) 
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Eftersom en av spelarna i denna undersökning skattade sin 
upplevelse av oönskade tankar extremt högt jämfört med övriga 
deltagare genomfördes ett t-test utan detta extremvärde. Skillnaden 
mellan varv 1 och varv 2 var dock fortfarande signifikant t(22) = -9.876 
p < .05. På frågan om deltagarna brukar använda någon mental strategi 
under träning och tävling blev svaren att 12 spelare svarade ja och 12 
stycken svarade nej. Vid en uppdelning av upplevelsegrad av oönskade 
tankar hos spelarna med avseende på om de brukar använda sig av 
mentala strategier erhölls en anmärkningsvärd effekt som beskrivs i 
tabell 131.  
 
Tabell 131  
Sammanställning av mängd oönskade tankar med avseende på om 
deltagarna brukar använda sig av mentala strategier. 
 
 

Varv 1 Varv 2 

JA:  
Medelvärdet av 
mängden oönskade 
tankar (n=12). 

 
221 

(S.D. 201.27) 

 
258 

(S.D. 194.18)  

NEJ: 
Medelvärdet av 
mängden oönskade 
tankar (n=12). 

 
188 

(S.D. 123.06) 

 
297 

(S.D. 254.97) 

 
Under varv 1 upplevde spelarna som svarade ”ja” fler oönskade tankar 
än de som svarade ”nej”. Under varv 2 inträffar dock en kraftig ökning 
av oönskade tankar för nej-gruppen medan det endast sker en måttlig 
förändring för ja-gruppen. En 2(grupp) x 2(varv) ANOVA med 
upprepad mätning på varv visade dock att det inte förekom någon 
interaktionseffekt p > .05. Återigen var den signifikanta skillnaden 
mellan varv 1 och varv 2, F(1,22) = 4.41, p< .05. 
 

Syftet med studien var att undersöka om förhöjd svårhetsgrad på 
uppgiften ökade graden av oönskade tankar hos låghandicapade 
golfspelare. Spelresultatet visar en signifikant ökad svårighetsgrad 
under varv 2 jämfört med varv 1. Detta i kombination med att mängden 
oönskade tankar ökade signifikant under varv 2 jämfört med varv 1 
verifierar hypotesen att ökad svårighetsgrad genererar en ökad 
upplevelse av oönskade tankar. Försökspersonerna kan alla definieras 
som golfspelare med hög skicklighetsnivå, men eftersom studien inte 
innehöll någon kontrollgrupp med amatörer är det svårt att dra några 
slutsatser om vilka konsekvenser detta resultat kan ha för elitidrottande 
golfspelare och deras hantering av oönskande tankar. Resultatet säger 
heller inget om eventuella effekter av ironiska effekter, endast att 
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låghandikappade golfspelare har svårt att blockera sina tankar när 
situationen runtomkring dem försvåras. Anledningen till att vi valde att 
mäta förekomst av ”oönskade tankar” var att flera studier har visat att 
oönskade tankar är ett symptom associerat med ångest och nervositet 
(Barlow, 1988; Rachman, 1982; Wells & Morrison; 1994). En annan 
orsak till att vi mätte frekvensen av oönskade tankar var att Hall et al 
hävdar att oönskade tankar är mycket sällsynta hos elit. Den här studien 
tyder på att frekvensen kan vara hög även hos skickliga golfare. 
Därmed ökar risken för att ironiska processer kan inträffa. Andra 
studier på oönskade tankar har visat att de är svåra att kontrollera och 
sådana tankar tycks påverka prestationsförmågan negativt (Becker et 
al., 1998; Burton, 1988; Kleine, 1990; Parfitt, Jones, & Hardy, 1990; 
Wine, 1971, 1980, 1982). Ett intressant resultat i detta sammanhang är 
att ja-gruppen inte ökade sina oönskade tankar lika mycket som nej-
gruppen. Detta är vad Wegner skulle predicera. Ironiska processer kan 
motverkas om utövarna har en färdig strategi. En osäkerhetsfaktor i 
denna studie är skalan för att mäta oönskade tankar. Även om 
Borgskalan tidigare har använts för att mäta fysisk ansträngning och 
smärta är den inte validerad för oönskade tankar. 
 
 
Jakt igen på vita björnar: Studie 3 
 
Syftet med Studie 3 var att undersöka vilken mental strategi i en 
tävlingssituation som bäst hanterar oönskade tankar. Eftersom flera 
studier (till exempel Wegner, 1989; Wegner & Erber, 1992; Wegner et 
al., 1987 Wegner et al., 1993; Wegner et al., 1997) har visat att 
tankesuppression tycks ge motsatt effekt föreslår Janelle (1999) att 
idrottare ska lära sig använda en paradoxal intervention för att minska 
mängden oönskade tankar. Paradoxalmetoden innebär att idrottaren i 
stället för att reducera (suppressa) en oönskad effekt, känsla eller tanke 
ska försöka förstärka den. Exempelvis ska en fotbollsspelare som är 
nervös inför en straffspark försöka bli än mer nervös. Enligt Janelle 
kommer då den ironiska processen att göra att spelaren blir mindre 
nervös. Hall et al. (1999) håller inte med. De menar att dels finns det 
inga studier som beskriver hur länge en paradoxalteknik måste tränas 
innan den är verksam och dels går det fortare att lära sig att använda en 
tankestoppteknik. Det finns flera studier (till exempel Boudewyns, 
1990; Lyubomirsky, Caldwell, & Nolen-Hoeksema, 1998; Solomon, 
Shalev, Spiro, Dolev, Bleich, Waysman, & Cooper, 1992), som visar 
att paradoxalteknik kan förvärra situationen och det finns studier som 
visar att paradoxalteknik kan fungera med stor framgång (exempelvis 
Esterling, L'Abate, Murray, & Pennebaker, 1999; Pennebaker, 1993; 
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Reynolds & Tarrier, 1996; Salkovskis & Westbrook, 1989; Vaughan & 
Tarrier, 1992;). Alla dessa studier är dock gjorda i kliniska 
sammanhang. Paradoxalteknik inom idrott visar bland annat att skyttar 
som uppmanandes att missa några skott på träning sköt bättre på tävling 
(Bar-Eli, 1991). En studie på basketstraffar gjord av Carter och Kelly 
(1997) grupperade först spelarna i hur mottagliga de var för att ta till 
sig förändringar. Resultatet visade att paradoxal intervention ökade 
nervositeten för individer som hade låg grad av förändringsförmåga, 
medan nervositetsnivån för personer med hög grad av 
förändringsförmåga var oförändrad (Carter & Kelly, 1997). Även om 
vissa kliniska studier har visat att tekniker för tankestopp kan vara 
effektiva (Arrick, Voss, & Rimm, 1981) tycks huvuddelen dock vara 
överens om att tankestoppstekniker inte är verksamma (Neziroglu & 
Neuman, 1990; Marks, 1987; Stern, 1978; Stern, Lipsedge, & Marks, 
1973; Teasdale & Rezin, 1978). I Studie 3 fick golfspelarna från Studie 
2 en veckas träning i antingen tankestopp, paradoxalteknik eller träning 
i en koncentrationsövning. Därefter spelade de en golftävling. 
Hypotesen är att dessa tekniker ska påverka antalet oönskade tankar. 
Det är här en öppen fråga om minskning av oönskade tankar också ger 
en effekt på spelresultatet (motoriken). Samtliga grupper kan dock 
förväntas förbättra sitt spelresultat på grund av positiva transfereffekter. 
De är vanare vid banorna. Om paradoxalträning har effekt bör alltså 
denna grupp i varje fall ha lägre antal oönskade tankar än de andra två 
grupperna och i bästa fall också bättre spelresultat. 
 
 
Deltagarna  
 
Deltagarna var samma 24 aktiva golfspelare som i Studie 2 med 
medelålder på 20.4 år (S.D. 3.66), handicap på 6.9 (S.D. 3.86) och 
genomsnittlig snittscore 81.8 (S.D. 4.07). Anledningen till att vi 
använde samma spelare var att de därmed redan var vana vid banorna 
så att träningseffekter kunde minimeras. Spelarna lottades in i de olika 
grupperna och fördelningen beskrivs i tabell 132.  
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Tabell 132 
Deskriptiv data för de olika grupperna 
Grupp Medelvärde 

ålder 
Medelvärde 

handicap 
Medelvärde 
snittscore 

1. Tankestopp 19.4 år 
(S.D. 4.00) 

6.8 
(S.D. 4.12) 

83.3 
(S.D. 5.14) 

2. Paradoxal 18.6 år 
(S.D. 2.67) 

5.0 
(S.D. 2.31) 

79.8 
(S.D. 3.41) 

3. Kontroll 23.1 år 
(S.D. 2.75) 

9.0 
(S.D. 4.21) 

82.5 
(S.D. 2.93) 

 
En ANOVA visade att skillnader mellan de tre grupperna endast var 

signifikanta med avseende på ålder F(2,21) = 4,55, p<.05, så att grupp 
3 skilde sig från de två övriga grupperna. 
 
Apparatur och material 
 
Studien genomfördes i samma golflaboratorie som vid Studie 2. I denna 
undersökning byggdes dessa tre bantyper om till 12 stycken Dessa 12 
banor spelades två gånger. För övrigt var det samma material, 
utrustning och förfarande som vid Studie 2. 
 

Deltagarna fick sina träningsprogram efter Studie 2 och skulle 
sedan regelbundet träna dessa instruktioner varje dag under en vecka. 
Anvisningar för att träna tankestopp var följande: 

 
Plocka fram en tanke som du verkligen upplever som störande för dig 
och som du vill få stopp på. När du tycker att dina oönskade tankar 
börjar uppta större delen av din koncentrationsförmåga, slå då med 
handflatan mot magen, samtidigt som du inom dig själv skriker stopp. 
Så fort du har placerat handen mot magen och ropat stopp försöker du 
fokusera på hur magen rör sig i takt med din andning. Försök att under 
tiden du andas in känna hur din hand rör sig inåt och hur din hand rör 
sig utåt när du andas ut. 
 

Deltagarna uppmanades sedan att försöka tillämpa denna teknik om 
de upplevde oönskade tankar på den kommande tävlingen. Samma 
uppmaning gällde även gruppen som skulle träna paradoxalteknik dock 
med den skillnaden att instruktionen var följande: 
 
Försök att medvetet framkalla en tanke som du verkligen upplever som 
störande för dig. Om du upplever att tanken finns i ditt huvud, försök 
då medvetet förvärra denna oönskade tanke. Det vill säga, försök att 
göra denna oönskade tanke än mer hotfull. Försök samtidigt känna 
efter hur denna förstärkning av din tanke påverkar din nervositet. 
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Kontrollgruppen gjorde en koncentrationsövning som går ut på att 
så snabbt som möjligt ringa in talen 00 till och med 99 i sekventiell 
ordning i en matris med randomiserade siffror (Bump, 1989). 
 
 
Procedur  
 
Tävlingen genomfördes med grupper om fyra personer vid varje 
tillfälle. Undersökningen inleddes med att deltagarna valde boll och 
klubba. Därefter genomfördes en uppvärmning där spelarna fick slå 
minst tre slag per bantyp. Dessa uppvärmningsbanor förekom sedan 
inte i undersökningen. Innan spelet började betonades vikten av att 
spelarna skulle använda sin mentala strategi. Deltagarna informerades 
nu för första gången om att förutom deltagararvodet på 100 kr skulle 
vinnaren av tävlingen erhålla ett presentkort på 2000 kr. Pulsmätning 
skedde som vid tidigare varv, dels innan start av tävlingen och dels 
innan spel på bana åtta och bana tjugo. I samband med pulsmätningen 
skattade personerna också sin nervositet på en skala mellan 1 till 10. 
Det sista varvet under Studie 2 definierades som spelarnas baslinje och 
döptes till varv 2 Studie 2. De två varv som spelades under Studie 3 
benämndes varv 1 Studie 3 och varv 2 Studie 3.  
 
 
Resultat  
 
Resultatet av mängden oönskade tankar som presenteras i tabell 133 
visar att alla grupper har en mindre mängd oönskade tankar jämfört 
med sista varvet i Studie 2. En anledning till denna förändring kan vara 
att deltagarna är i golflaboratoriet för andra gången. Vid Studie 2 var 
det första gången de var i laboratoriet. Deltagarna visste inte vad som 
skulle hända och denna osäkerhet kan återspegla sig i mängden 
oönskade tankar för varv 2 Studie 2. Belägg för detta resonemang kan 
återfinnas i en studie på norska fallskärmhoppare som visar att efter 
första hoppet från ett tiometerstorn var det en dramatisk höjning av 
stresshormon i blodet (Ursin, Baade, & Levine, 1978). Redan vid andra 
hoppet sjönk kortisolhalten till normala nivåer. Liknande resultat 
uppvisade studier på trupper under Vietnamkriget. Erfarna soldater 
hade mindre stresshormon i urinen än nybörjarna inför en förväntad 
attack från fienden (Bourne, 1970; 1971). Medelvärden som 
presenteras i tabell 133 visar också att vid Studie 2 hade deltagarna i 
grupperna tankestopp och paradox en avsevärd mindre mängd 
oönskade tankar än kontrollgruppen. Detta resultat återkommer också 
under Studie 3. En 3(grupp) x 3(varv) ANOVA (varv 2, Studie 2 och 
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varv 1, Studie 3 och varv 2, Studie 3) med upprepad mätning på den 
andra faktorn utförd på mängden oönskade tankar visade att det 
förekom en signifikant skillnad mellan varven, F(2,21) = 3.72, p < .05, 
Huvudeffekten för grupp var dock inte signifikant, p>.05. Även vid 
skattning av fysisk ansträngning har grupperna tankestopp och paradox 
avsevärt lägre medelvärde än kontrollgruppen under alla varven. 
Skillnaderna är dock inte signifikanta.  
 
Tabell 133 
Sammanställning av mängd oönskade tankar för de olika grupperna  
Grupp 
 

Varv 2 Studie 2 Varv 1 Studie 3 Varv 2 Studie 3 

Tankestopp (n=8) 203.9 
(S.D. 145.31) 

183.7  
(S.D. 208.28) 

159.6 
 (S.D. 153.04) 

Paradox(n=8) 250.8 
(S.D. 215.71) 

157.8  
(S.D. 101.34) 

168.0 
 (S.D. 137.64) 

Kontroll (n=8) 378.8 
(S.D. 276.28) 

266.4  
(S.D. 169.04) 

273.6  
(S.D. 152.30) 

 
En 3(grupp) x 3(varv) ANOVA med upprepad mätning på den andra 

faktorn utförd på spelresultat visade att det inte förekom någon 
signifikanta effekter, ps > .05. Medelvärden för de olika grupperna 
presenteras i tabell 134. 
 
Tabell 134 
Sammanställning av spelresultat för de olika grupperna 
Grupp 
 

Varv 2 Studie 2 Varv 1 Studie 3 Varv 2 Studie 3 

Tankestopp (n=8) 43.0 
(S.D. 6.57) 

43.9  
(S.D. 7.04) 

46.0  
(S.D. 6.41) 

Paradox(n=8) 39.6 
(S.D. 5.48) 

43.8  
(S.D. 8.65) 

37.5  
(S.D. 7.65) 

Kontroll (n=8) 39.6 
(S.D. 10.46) 

39.5 (S.D. 6.82) 38.4  
(S.D. 4.69) 

 
Värt att notera är den stora förbättringen på sex slag under varv 2 

Studie 3 för paradoxgruppen. Interventionen var dock tänkt att gälla för 
paradoxgruppen redan under varv1 Studie 3. Utvärderingen efter 
tävlingen sammanställs i tabell 135. Resultatet i tabell 135 visar på dels 
stora skillnader i nedlagd tid för övningen mellan grupperna och dels på 
stora standardavvikelser inom grupperna. Deltagarna i kontrollgruppen 
tycks ha varit mest motiverad att träna och de har också redovisat den 
rikligaste träningstiden.  

 
Tyvärr tycks paradoxalgruppen ha övat minst av alla grupper. En 

anledning kan vara att en paradoxalteknik är krångligast att träna på. 
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Det är till exempel svårt för försökspersonerna att veta om de blir bättre 
eller om denna övning ger någon effekt. Det kan också vara svårt för 
personerna att veta om de gör rätt eller hur mycket de ska försöka 
förvärra sina tankar. 
 
Tabell 135 
Sammanställning av utvärdering av mental strategi 
Grupp Förstått 

syftet 
med 
övningen? 
(1-5) 

Hur väl 
behärskar ni 
övningen?  
(1-5) 

Hur 
motiverad 
var ni att 
träna på 
övningen? 
(1-5) 

Total tid 
nedlagd för 
övningen? 
(minuter) 

Tankestopp 
(n=8) 

4.0  
(S.D. .93) 

2.9  
(S.D. .35) 

2.8  
(S.D. .71) 

30.5  
(S.D. 44.90) 

Paradox 
(n=8) 

3.9  
(S.D. .83)  

2.9  
(S.D. 1.25) 

2.6  
(S.D. 1.41) 

20.8  
(S.D. 24.66) 

Kontroll  
(n=8) 

3.8  
(S.D. .71) 

3.0  
(S.D. 1.20) 

3.8  
(S.D. .89) 

42.3  
(S.D. 50.13) 

Totalt 
 

3.9  
(S.D. .80) 

2.9  
(S.D. .97) 

3.0  
(S.D. 1.12) 

31.2 
(S.D. 40.55) 

 
Kontrollgruppen som hade i uppgift att utföra en 

koncentrationsuppgift uppvisar dels högst motivation och dels mest 
nedlagd träningstid. Koncentrationsuppgiften är enkel att göra och 
personen får snabbt feedback att han har blivit bättre. Även 
tankestoppövningen är enkel och konkret samt har en logik som kanske 
gör att personen tror att den är bra för honom. De stora 
spridningsmåtten tyder dock på att det finns en stor individuell 
variation när det gäller nedlagd träningstid. Om det finns stora 
frågetecken med avseende på hur individerna har tränat sina mentala 
strategier så finns det ännu större svårigheter med att kontrollera vad 
individerna gjorde under tävlingen. Syftet med det höga priset i 
tävlingen, 2000 kronor, var för att öka tävlingsnervositeten och därmed 
den kognitiva belastningen. Kanske detta pris gjorde att deltagarnas 
motivation att vilja vinna och prestera bra ökade. 

Men det gjorde också att de inte vågade använda några nya mentala 
strategier utan spelade som de brukade göra. Ett annat problem med 
denna tävling är att spelarna inte har genomfört turneringen samtidigt. 
Istället har de spelat i grupper om fyra personer vilket har lett till olika 
tävlingsatmosfärer. Vissa grupper har uppvisat en tystlåten, motiverad 
och tryckt stämning medan andra grupper har haft en mer uppsluppen 
och nonchalant anda. Beroende på hur personerna har upplevt 
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tävlingsatmosfären så har kanske även den kognitiva belastningen 
varierat. Denna variation i träningsmängd och motivation innebär att 
det svårt att veta hur pass mottagliga deltagarna har varit för ironiska 
effekter. Enligt Wegner uppstår ironiska processer när individen aktivt 
försöker förtränga oönskade tankar samtidigt som personens kognitiva 
kapacitet störs av en ökad belastning. Om det i vissa tävlingsgrupper 
inte har uppstått någon tävlingsnervositet finns det risk att spelarna inte 
har haft några problem att hantera oönskade tankar.  
 
 
Vit björnjakt igen: Studie 4 
 
Syftet med Studie 4 var att undersöka om mängden oönskade tankar 
dels ökade och dels om innehållet i tankarna förändrades under olika 
betingelser av kognitiv belastning. Studie 2 visade att mängden 
oönskade tankar ökade med stigande svårighetsgrad på uppgiften. Det 
finns också flera studier som påvisar en åldersrelaterad försämring i 
uppmärksamhet och förmåga att inhibera distraherande effekter 
(Hasher & Zacks, 1988: Hasher, Zacks, & May, 1999). Molander och 
Bäckman (1990) har exempelvis visat att bakgrundsljud tycks påverka 
äldre idrottsutövares prestationsförmåga. Det är därför rimligt att anta 
att ironiska processer skulle förekomma i högre grad hos äldre 
idrottsutövare än yngre. I Studie 4 fick deltagarna (yngre och äldre) 
tävla i bangolf under normala betingelser och under en betingelse med 
bakgrundsljud. Hypotesen var att gruppen äldre bangolfspelare skulle 
försämra sitt spelresultat mer än den yngre gruppen vid betingelsen 
med bakgrundsljud. Det fanns också en hypotes att innehållet i de 
oönskade tankarna skulle förändras hos de äldre deltagarna när de 
spelade golf med bakgrundsljud. 
 
 
Deltagarna  
 
Deltagarna var åtta stycken erfarna bangolfspelare. Den äldre gruppen 
bestod av fem spelare, två män och tre kvinnor och den yngre gruppen 
bestod av tre ungdomar. Meningen med denna studie var att hitta 
försökspersoner med stor erfarenhet och skicklighet i bangolf. Det är 
anledningen till att försökspersonerna blev så få och att det inte 
förekommer några kvinnor i yngre gruppen. När tilltänka 
försökspersoner lämnade återbud fanns det inte kvalificerade 
bangolfspelare att tillgå med kort varsel. Studie 4 bör därför närmast 
betraktas som en pilotstudie. Medelåldern för äldre gruppen var 63,8 år 
(S.D. 9.58), medelvärdet för bangolfhandicap var 15,6 (S.D. 5.59) och 
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medelvärdet av tävlingserfarenhet var 10.4 år (S.D. 7.13). Den yngre 
gruppen hade en medelålder av 15,3 år (S.D. 1.53), handicap 16,3 (S.D. 
11.15) och 4,6 års (S.D. 1,15) tävlingserfarenhet.  
 
Apparatur och material  
 
Studien genomfördes på de tre tävlingsbanor med filtunderlag som 
beskrivits ovan. I denna undersökning byggdes dessa tre bantyper om 
till 18 stycken banor av tävlingsstandard. Dessa 18 banor spelades tre 
gånger. Tävlingen spelades med egna bangolfklubbor och 
bangolfbollar. Vid varje bana fanns en ansvarig observatör som 
registrerade spelarens spelresultat under spelets gång, ansvarade för 
banbyggandet under spelets gång och registrerade deltagarnas puls.   
 

Under tävlingen bedömde spelarna graden av oönskade tankar efter 
varje spelad bana, varvid den modifierade Borgskalan användes. Till 
skillnad mot studie 2 och 3 skulle deltagarna också avgöra vilken eller 
vilka typer av oönskade tankar som hade uppträtt under den nyss 
spelade banan. Kategorierna som spelarna hade att välja på var tankar 
om: (1) banans konstruktion, (2) hur man utfört slagen, (3) banresultat, 
(4) tidigare resultat på en tidigare bana, (5) hur det känns i kroppen, (6) 
medspelare som stör, (7) andra saker i lokalen som stör och (8) saker 
som inte har med tävlingen att göra.  
 

Till pulsmätning användes en Sanyo HRM-97 E Digital Pulse 
Meter. Utrustningen har en fotoelektrisk sensor som fästes på 
deltagarnas örsnibb. För att kontrollera ljudnivån användes en 
decibelmätare av märket Bruel & Kjaer. Mätningarna skedde två 
gånger per 18 hål och vid samma plats. Banden med bakgrundsljud 
spelades på ett kassettdäck av märket Technics RS-BX 60. 
Bakgrundsljudet var ett band med Lindemanhistorier av Tage 
Danielsson och Hans Alfredsson. Lindemanhistorierna spelades under 
hela varv 2 (18 banor). Syftet med att använda Lindeman som 
bakgrundsljud var dels att det är svårare att avskärma sig från 
meningsfullt ljud än mot t.ex. brusande ljud och dels att vi ville 
använda Lindemankaraktärerna i ett igenkänningstest efteråt. 
Igenkänningstestet bestod av 38 olika yrkesbeteckningar (till exempel 
biodlare, skyltmålare, brandförman) som Hasse och Tage använder sig 
av i sina historier om Lindeman varav 15 fanns med på bandet. 
Igenkänningstestets syfte var att indikera hur fokuserade 
försökspersonerna var på sin primära uppgift, att spela golf. Studier på 
skickliga idrottare har visat att samtidigt som de presterar sin idrott 
tycks de inte påverkas av ljud eller visuell information (Castiello & 
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Umilta, 1988; Rose & Christina, 1990). Ett lågt resultat på 
igenkänningstestet skulle därför kunna vara en indikation på att 
utövaren har lyckas stänga ute störande inslag. Ett lågt resultat skulle 
också kunna indikera att försökspersonerna inte var påverkade av 
ironiska processer. Wegner och Erber (1992) har exempelvis visat att 
igenkänningsförmågan tycks tillta när människor får order att tränga 
bort något. Tanken var att spelarna skulle försöka tränga bort Lindeman 
för att inte störas i sitt spel. 
 
 
Procedur  
 
Tävlingen genomfördes så att de yngre tävlade vid ett tillfälle och de 
äldre tävlade vid ett annat. Vinnare i varje grupp erhåll 200 kr som 
första pris. Före tävlingen genomfördes en uppvärmning under 10 
minuter på andra banhinder än vad som sedan förekom i 
undersökningen. Innan spelet började fick alla spelare läsa igenom 
skattningsformulären så det inte fanns några oklarheter gällande 
definitioner av oönskade tankar, kategorier och definitioner av fysisk 
ansträngning. Spelarna fick också instruktioner om att de skulle fylla i 
sin skattning direkt efter spelad bana och att banansvarig hade som 
uppgift att kontrollera att detta skedde. Pulsmätning och skattning av 
nervositet utfördes efter nio spelade banor, efter 27 spelade banor och 
efter 45 spelade banor. När alla spelare hade spelat klart första varvet 
erhöll spelarna nya skattningsformulär inför varv 2. När första 
deltagaren skulle påbörja andra varvet startade kassettbandet med 
Lindemanhistorierna. Ingen av deltagarna hade fått någon information 
om att de skulle utsättas för bakgrundsljud under varv 2. När sista 
deltagaren hade spelat färdigt varv 2 stängdes bandspelaren av och 
spelarna fick påbörja varv 3 med nya skattningsformulär. Efter 
tävlingen genomförde alla deltagarna igenkänningstestet med 
Lindemankaraktärer och uppgiften var att återge de yrkesbeteckningar 
som spelades upp under varv 2. Även igenkänningstestet var okänt i 
förväg för deltagarna. 
 
 
Resultat  
 
Resultatet av mängden oönskade tankar som visas i tabell 136 gav ett 
signifikant resultat (se tabell 8) mellan de olika grupperna på varv 1 
och varv 2 men inte varv 3. Anledningen till att de äldre har en högre 
skattning av oönskade tankar kan vara att de har svårare att hantera 
tävlingssituationen. Molander & Bäckman (1996) har visat att det 
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brukar förekomma en åldersvariation vid olika grader av press och vid 
olika svårighetsgrader på uppgiften. De äldre uppvisar också sina 
högsta skattningar under varv 2 när kassettbandet med 
Lindemanhistorierna spelades. 
 
Tabell 136 
Sammanställning av mängd oönskade tankar (medelvärden) 
 
 

Varv 1 Varv 2 Varv 3 

Äldre  192.2 
(S.D. 86.40) 

234.3 
(S.D. 77.37) 

116.1 
(S.D. 84.80) 

Yngre 45.8 
(S.D. 78.52) 

34.5 
(S.D. 34.77) 

56.0 
(S.D. 79.67) 

t(8) = 
 

2.48, p= .054 5.00, p<.01 1.04, p>.10 

 
Tabell 137 visar att de äldre skattar sin nervositet högre än de yngre 

under alla de tre varven Värt att notera är att båda grupper skattar sin 
högsta nervositet under varv 2. Denna skattning av nervositet 
avspeglades inte i mätningen av puls där båda grupperna uppvisade 
högst resultat under sista varvet. Under varv 2 när Lindemanhistorierna 
spelades upp visade decibelmätningen att den genomsnittliga ljudnivån 
ökade med cirka 10 dBA.  
 
Tabell 137  
Sammanställning av mängd skattad nervositet (medelvärden) 
 
 

Vila Varv 1 Varv 2 Varv 3 

Äldre  3.6  
(S.D. 1.52) 

4.8  
(S.D. 1.10) 

6.0  
(S.D. 1.87) 

4.2  
(S.D. 1.10) 

Yngre 3.0  
(S.D. 2.00) 

3.0  
(S.D. 1.73) 

3.3  
(S.D. 2.31) 

2.7  
(S.D. .58) 

 
Spelresultatet förändrades för båda grupperna under varvet med 

Lindeman. Figur 27 visar att både yngre och äldre spelade sämre när 
bandet spelades. En variansanalys 2(grupp) x 3(varv) med upprepad 
mätning på faktorn varv visade att det inte fanns någon skillnad mellan 
åldersgrupperna, men att de tre varven skiljde sig åt F(2,12) = 9,19, 
p<.01. 

Scheffétest visade att både varv 1 och varv 3 hade lägre antal slag än 
varv 2 och det fanns heller ingen skillnad mellan varv 1 och varv 3 
(ps<.05). Det är svårt att veta om denna spelförsämring kan vara 
förklaringen till att båda grupperna skattade högst upplevd nervositet 
under varv 2 eller om det är den höga nervositeten som är förklaringen 
till det försämrade spelresultatet. Oavsett vad som är hönan eller ägget 
så tycks manipulationen med Lindemanhistorier ha gett upphov till ett 
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sämre spel. Ytterliggare ett intressant resultat är igenkänningen av 
Lindemankaraktärer där de äldre endast kände igen 6% av karaktärerna 
medan de yngre prickade in 36%. Ett t-test visade att det var en 
signifikant skillnad mellan grupperna t(8) = 10.85, p<.05. Två av de 
äldre deltagarna klarade inte av att identifiera en enda av 
Lindemanfigurerna samtidigt som de försämrade sitt spelresultat. 
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Figur 27. Medelvärde av spelresultat över de tre varven för äldre och yngre 
bangolfspelare. 
 

Det tycks som om Lindemanhistorierna drabbade den äldre gruppen 
dels med fler oönskade tankar, dels med sämre spel och dels med sämre 
igenkänning. Studier av Molander och Bäckman (1990) har visat att 
verbalt bakgrundsljud försämrar prestationsförmågan hos både äldre 
och yngre spelare men mest hos äldre. Utifrån tidigare studier på 
effekter av ironiska effekter kunde det kanske förväntas att försöken att 
stänga ute Lindeman skulle ha gett en förbättrad igenkänning. Flera 
studier (exempelvis Wegner & Erber, 1992) har visat att 
igenkänningsförmågan tycks öka när försökspersoner får i uppgift att 
tränga bort något. I detta experiment hade visserligen 
försökspersonerna inte fått i uppgift att försöka glömma 
Lindemanhistorierna men för att kunna prestera en bra golfputt 
behövde de stänga ute ovidkommande stimuli. En annan tänkbar 
hypotes är att de äldre jämfört med yngre kan ha en försämrad 
minnesförmåga som återspeglas i igenkänningstestet. 
 

Förutom att skatta mängden oönskade tankar skulle spelarna också 
kategorisera innehållet i tankarna.  För gruppen äldre är det kategori 2, 
”hur du har utfört slagen” som har högst skattning under varv 1 och 
varv 3 medan det är kategori 7 ”andra saker i lokalen som stör” som är 
högst under varv 2. Det tycks som gruppen Äldre upplever Lindeman 
berättelserna som störande inslag och att de utifrån ett försämrat 
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spelresultat också haft svårt att hitta strategier som kunde hantera den 
uppkomna kognitiva belastningen. För gruppen Yngre är det kategori 2, 
”hur du har utfört slagen” som har högst skattning under varv 1 och 
varv 3 medan det är kategori 1 ”banans konstruktion eller hinder” som 
är högst under varv 2. Den yngre gruppen tycks inte rikta sin irritation 
över det försämrade spelresultatet mot Lindeman utan istället mot 
banorna. Eftersom det var så få deltagare i denna studie är det svårt att 
dra några säkra slutsatser om dess resultat. En konklusion är dock att 
det försämrade spelresultatet visar, precis som Studie 2, att även erfarna 
idrottsutövare påverkas av distraktioner och att även mängden 
oönskade tankar kan påverkas. Det tycks också som om innehållet av 
de oönskade tankarna kan variera beroende på vad individen har för 
kapacitet att hantera störningarna. Även om distraktionerna är desamma 
för de båda grupperna och en statistisk tolkning pekar på att det är 
distraktionerna som påverkar prestationen är det inte säkert att den 
enskilde individen upplever det på samma sätt. De äldre kanske 
upplevde Lindeman som orsaken till det försämrade spelresultatet. 
Denna attribution är kanske också orsaken till det låga resultatet på 
igenkänningstestet. Frustrationen riktad mot Lindeman gör att de äldre 
därmed inte hör innehållet utan bara upplever ett störande ljud. De 
yngre däremot som attribuerar sina försämrade spelresultat till banan 
kanske inte upplever Lindeman som ett störande ljud utan försöker göra 
två saker samtidigt, dels spela bra och dels lyssna aktivt.  
 

Återigen säger denna studie inget om eventuella ironiska processer, 
men resultatet är viktigt för framtida studier på ironiska processer. 
Eftersom Lindeman tycks öka den kognitiva belastningen så pass 
mycket att prestationen försämras skulle detta kunna innebära att 
bakgrundsljud gör spelarna mer känsliga för att påverkas av ironiska 
processer. I Wegners et al. (1998) studier på golfputtar användes en 
matematisk nedräkning som kognitiv belastning. Det är möjligt att en 
sådan artificiell uppgift ger en bättre effekt eftersom den inte ingår i 
människors normala beteende. De har ingen tränad strategi att hantera 
denna nya belastning och därför blir det lättare att påvisa fenomenet 
ironiska processer. Det är dock intressantare att hitta ”naturliga” 
belastningar som kan förekomma i en tävlingssituation. Först då går det 
att dra slutsatser om hur dels idrottsutövare agerar i vekligheten och 
dels hitta bra interventioner som kan hjälpa idrottaren att hantera 
eventuella problem. Lindemanhistorierna har en poäng eftersom de kan 
liknas vid det bakgrundsljud som normalt förekommer vid tävlingar. I 
riktiga tävlingar förekommer en speaker som meddelar resultat och 
annat, medtävlare som kommenterar olika saker och publik som har 
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åsikter om ditt och datt. Allt detta ljud måste idrottaren tränga bort för 
att kunna fokusera på sitt eget agerande.  
 
 
Vi gör om den vita björnjakten: Studie 5 
 
Syftet med Studie 5 var att utgå från studie 4 och undersöka om 
prestationen försämras under olika betingelser av kognitiv belastning. 
Studie 4 visade att spelresultatet försämrades när deltagarna fick höra 
Lindemanhistorier i bakgrunden. Ett resultat som stödjer tidigare 
forskning om att människor påverkas mer av hur meningsfullt ljudet är 
än av ljudets intensitet (se till exempel, Baker & Holding, 1986; Cohen 
& Weinstein, 1982; Loeb, 1986; Molander & Bäckman, 1990). Studier 
av Molander och Bäckman (1990) har också påvisat en åldersrelaterad 
försämring av motorisk prestation när golfspelare ska försöka inhibera 
distraherande effekter under tävlingsstress. I Studie 5 fick deltagarna 
(yngre och äldre) spela en puttningstävling under normala betingelser 
och under en betingelse med bakgrundsljud. I denna betingelse erhöll 
spelarna också feedback i form av tankesuppression. Instruktionerna 
som spelarna fick påminner om var av den typen av feedback Wegner 
et al. (1998) använde i sin golfstudie. Hypotesen var att gruppen äldre 
bangolfspelare skulle försämra sitt spelresultat mer än den yngre 
gruppen vid betingelsen med bakgrundsljud eftersom ljudet bör öka 
spelarnas kognitiva belastning. Hypotesen var också att spelresultatet 
under kognitiv belastning skulle bli sämre under inverkan av feedback i 
form av tankesuppression. Feedbacken tillsammans med den ökade 
kognitiva belastningen skulle enligt Wegners teori ge upphov till 
ironiska processer. 
 
 
Deltagarna  
 
Deltagarna var 24 erfarna golfspelare, samtliga män. 
Försökspersonerna delades in två grupper, äldre och yngre, som sedan 
lottades in till experiment- och kontrollgrupp med lika många deltagare 
i varje undergrupp (se tabell 138). Bristen på kvinnor med lämplig 
ålder och handicap gjorde att detta experiment fick genomföras med 
endast män. 
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Tabell 138 
Sammanställning av genomsnittlig ålder och handicap i respektive 
experiment- och kontrollgrupp 
 
 

Yngre Äldre 

  
 

Experiment Kontroll Experiment Kontroll 

Ålder 22.7  
(S.D. 2.88) 

22.7  
(S.D. 2.42) 

48.5  
(S.D. 4.89) 

47.5  
(S.D. 3.78) 

Handicap 20.0  
(S.D. 8.09) 

19.3  
(S.D. 7.74) 

16.8  
(S.D. 2.86) 

18.0  
(S.D. 4.04) 

 
 
Apparatur och material  
 

 
Figur 28. Banan som användes i Studie 5. 
 
Studien genomfördes på en bangolftävlingsbana med filtunderlag. 
Golfbanan var en flack bana som vid undersökningstillfället hade en 
specialmatta för att skapa en känsla av att spela på en riktig green. På 
utslagsplatsen fanns en markering där bollen placerades och spelades 
ifrån. På green hade ett en meter långt område markerats (se figur 28). 
Det markerade området var indelat i tio lika stora zoner (10 cm långa), 
den första (8,25 meter från utslagsplatsen) och den sista (9,25 meter 
från utslagsplatsen) var markerad med röd tejp. 
 

På greenen var siffror utplacerade så att siffran 0 var placerad före 
framkant på det med röd tejp avdelade området. Mellan de röda 
tejparna var siffrorna 1 till 10 placerade för att markera de 10 zonerna. 
Bortanför det markerade området placerades värdet -5. Puttade 
deltagarna så att bollen stannade i zonen närmast dem fick de 1 poäng, 
om bollen stannade i den efterföljande zonen 2 poäng, i nästföljande 3 
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poäng osv. Om bollen stannade i zonen längst bort fick de 10 poäng. 
Men om bollen skulle stanna bortom zon 10 skulle detta resultera i 5 
minuspoäng. Om putten skulle bli för kort och stanna framför den 
första zonen skulle detta ge 0 poäng (se figur 28). Totalt kunde 
deltagarna få 600 poäng om bollen stannade inom zon 10 på samtliga 
60 puttar. Spelarna använde sina egna klubbor. Den golfboll som 
användes var en standardboll av märket Top Flite XL.  
 

Som bakgrundsljud användes återigen ett band med 
Lindemanhistorier. På bandet fanns 12 olika historier som var 
redigerade så att efter en och en halv minut av historien tonades den ner 
och nästa Lindeman startade. Även i denna studie användes ett 
igenkänningstest. Det bestod av 31 yrkesbeteckningar varav 12 fanns 
med på bandet. Försökspersonerna utförde sina puttar olika snabbt 
vilket gjorde att antalet historier de lyssnade till varierade mellan 6-8. 
Vid beräkningarna har denna variation tagits i beaktande. 
 
 
Procedur  
 
Undersökningen startade med att försökspersonen besvarade ett 
formulär med bakgrundfrågor, gjorde en första pulsmätning och 
skattning av nervositet. Försökspersonen fick därefter en genomgång av 
hur poängsystemet fungerade och möjligheten att påverka hur stort 
arvodet skulle bli. Den totala poängen efter tre serier avgjorde storleken 
på arvodet. En försöksperson kunde maximalt få 600 poäng (60 puttar x 
10 poäng) och varje poäng motsvarade 50 öre vilket gav 300 kronor för 
en felfri omgång. För att vinna 300 kronor var golfspelaren tvungen att 
försöka placera bollen i zon 10 men om bollen rullade förbi blev det 
istället minus fem poäng. Efter denna genomgång fick försökspersonen 
5 minuter på sig att spela in sig på banan. När undersökningen startade 
var försöksledaren placerad vid sidan om green och efter varje putt 
talade han om vilken poäng försökspersonen fått. Därefter rullade 
försöksledaren tillbaka bollen till utslagsplattan. Efter var tionde putt 
gjordes pulsmätning och skattning av nervositet. Mätning av ljudnivå 
utfördes med decibelmätare. När en serie (20 puttar) var avklarad fick 
försökspersonen vila i fem minuter.  
 

Innan serie 2 startade gavs en muntlig instruktion: ”Under puttserie 
2 kommer ett band att spelas upp i lokalen. Lyssna på vad som sägs på 
bandet. Efteråt kommer du att få svara på frågor om innehållet. 
Fortsätt att spela så bra du kan.”. Skillnaden mellan experiment- och 
kontrollgruppen var att experimentgruppen utsattes för feedback med 
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tankesuppression. Syftet var att tankesuppression skulle leda till 
ironiska processer. Alla försöksdeltagare kunde se var bollen stannade 
och alla fick av försöksledaren höra sitt resultat. Den extra feedbacken 
för experimentgruppen bestod av olika uppmaningar beroende på 
resultatet av senaste putten: 
 

- 0 poäng – ”tänk på att inte slå för löst” 
- 1-10 poäng – ”tänk på att inte slå för hårt” 
- Minus 5 poäng – ”tänk på att inte slå för hårt”   

 
När den sista putten hade spelats i serie 2 stängdes Lindemanbandet 

av och försöksledaren antecknade hur många historier som hade spelats 
upp under serien. Den tredje och sista serien genomfördes precis som 
den första utan Lindeman eller extra feedback. Efter tredje serien 
genomfördes igenkänningstestet av Lindemanfigurerna.  
 
 
Resultat  
 
Resultatet visar att den äldre gruppens spelresultat under 
experimentbetingelsen blir sämre under manipulationen i serie 2 medan 
den yngre gruppen spelar bättre under samma betingelse. Spelresultatet 
för de två kontrollgrupperna visar att den äldre gruppen förbättrar sig 
konstant genom de tre serierna medan den yngre gruppen försämrar sig 
från första till andra serien för att sedan spela serie 3 på samma nivå 
som serie 2. Värt att notera är att dels den äldre och dels den yngre 
experimentgruppens spelresultat under serie 2 är bättre med sin 
respektive kontrollgrupp. En 3-vägs ANOVA, 2(grupp) x 2(ålder) x 
3(fas) med upprepad mätning på den tredje faktorn visar att det finns en 
interaktion mellan ålder, betingelse och spelomgång, F(2,40) = 4.81, 
p<.05. Detta resultat är svårtolkat eftersom poängresultaten varierar 
över alla tre serier i de olika grupperna. En förklaring till att effekten av 
ironiska processer uteblir kan vara att skicklighetsnivån i de olika 
grupperna inte var lika balanserad som det var tänkt. De olika 
grupperna var matchade efter golfhandicap för att kontrollera att 
eventuella resultatskillnader inte skulle bero på skillnader i skicklighet. 
Problemet med golfhandicap är att detta skicklighetsmått är en 
måttstock på spelarens totala spel på en golfbana. I denna undersökning 
sattes endast spelarnas puttskicklighet på prov. Det kan tänkas att två 
spelare med samma handicap kan uppvisa stora skillnader i 
puttskicklighet.  
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Pulsmätningen visade att den äldre gruppen, både kontroll- och 
experimentgrupp uppvisade en högre arbetspuls än de yngre grupperna 
F(1,20)= 10,38, p<.05 Det fanns dock inga skillnader totalt sett mellan 
experiment- och kontrollgrupper. Resultatet av igenkänningstestet 
uppvisade en skillnad mellan äldre och yngre, F(1,20)= 5.36, p<.05 och 
mellan experiment och kontroll, F(1,20)=4.09, p<.05. Gruppen äldre 
experiment och yngre experiment uppvisade ett sämre resultat än 
respektive kontrollgrupp. Däremot var båda de äldre grupperna sämre 
på att känna igen Lindemankaraktärer än de yngre. 
 

Sammanfattningsvis finns det flera problem i denna undersökning 
som kan ha påverkat resultatet. Förutom problemet med 
skicklighetsnivån menade flera försökspersoner att övningen stred mot 
deras inlärda beteende. Dessa försökspersoner menade att i en 
golftävling är det viktigt att alltid ge bollen chansen att gå i hål, det vill 
säga, ge bollen en sådan fart att den rullar förbi hålet om de skulle 
missa i sidled, ett argument som också drabbar den studie på puttning 
som genomförts av Wegner, Ansfield och Piloff (1998). Nu fanns det 
inget hål att sikta på utan ett avlångt område. Försökspersonerna 
menade att de i denna undersökning hade spelat för att få så högt 
arvode som möjligt. De satsade med andra ord på zonerna 8-10 med 
följden att de ibland slog förbi hela området och drog på sig 
minuspoäng. Denna strategi kan dels förklara det spelmässigt låga 
resultatet (26-56 poäng av 600 poäng) och dels de stora procentuella 
förändringarna som exempelvis den yngre experimentgruppen uppvisar 
(56%). En enda putt kan antingen ge plus 10 poäng eller om bollen 
rullar en centimeter för långt minus fem poäng, en skillnad på 15 
poäng. I Studie 4 försämrades spelresultatet för alla spelare när bandet 
med Lindeman spelades upp. Orsaken till att detta inte uppstår i denna 
studie kan vara att speluppgiften nu är den samma hela tiden. När det 
ska spelas 18 olika banor kanske Lindeman stör mer än om spelaren 
ska göra samma rörelse hela tiden. Anledningen kan vara att spel på 18 
olika banor är mer kognitivt belastande eftersom spelaren måste 
analysera mer, plocka fram mer minnen än att genomföra en och 
samma uppgift.  
 

Det tycks ändå som om kombinationen Lindeman och feedback 
påverkade igenkänningstestet. En förklaring till detta resultat kan vara 
att den kognitiva belastningen ökar så pass mycket att arbetsminnet 
tvingas stänga ute Lindeman. Det är möjligt att kommentarerna från 
försöksledaren i kombination med Lindeman kanske hjälpte spelaren 
att bli mer fokuserad på spelet i stället för att skapa ironiska processer. 
Det finns i dagsläget inga studier som beskriver ”om” och ”när” 
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övervakningsprocessen slutar sin sökning, vad som händer vid 
upprepad tankesuppression eller om det går att träna bort ironiska 
processer (Wenzlaff & Wegner, 2000). Wegner (1994) menar att 
individen ska inte bara vilja kontrollera sitt mentala tillstånd utan han 
eller hon måste också sätta igång kontrollen för eventuella ironiska 
effekter kan uppstå. För att få försökspersoner att sätta igång den 
mentala kontrollen har exempelvis Wegner et al. (1987) instruerat 
försökspersoner att verkligen försöka att inte tänka på vita björnar. I 
Studie 5 fick spelarna inte några uppmaningar om att de verkligen inte 
skulle tänka på att slå för långt. Tillsägelsen i övningsledarens feedback 
kanske inte upplevdes av spelarna som instruktion att de på allvar 
skulle suppressa tanken. Istället fick de en kommentar som kanske bara 
fick spelaren mer uppmärksammad på sitt spel. Till sist kanske 
feedbacken för experimentgruppen upprepades för mycket. När 
försökspersonerna fick höra en kommentar att inte slå för hårt eller för 
löst efter varje slag kanske personerna ju längre serien varade lärde sig 
att nonchalera feedbacken.  
 
 
Vi gör den vita björnjakten elktromagnetisk: Studie 6 
 
Syftet med Studie 6 var att replikera Studie 5 och undersöka om erfarna 
golfspelares rörelser påverkas under betingelser av instruktioner om 
tankesuppression. De motoriska rörelserna registrerades via ett 
elektromagnetiskt system och datorprogrammet Mocap. Ett 
mjukvaruprogram som ger en illustration av registrerade rörelser i 3-D. 
I studien av Wegner, Ansfield och Piloff (1998) undersöktes sambandet 
mellan ironiska processer och motorik genom att deltagarna skulle 
putta på en golfbana. Resultatet visade att spelarna slog för långt när de 
fick instruktioner att inte slå för långt samtidigt som de utsattes för 
kognitiv belastning I Studie 5 var förhoppningen att kunna mäta 
effekten av ironiska processer i ett spelresultat. En förklaring till att det 
inte gick att upptäcka några tendenser till ironiska processer i Studie 5 
kan vara att poäng är ett för grovt mått på vad spelarna egentligen gör. I 
varken Studie 5 eller i Wegners et al. (1998) undersökning togs det 
någon hänsyn till banans underlag. Eftersom banan inte är helt jämn så 
kan bollens fart och riktning påverkas utanför spelarens kontroll. I 
Studie 6 är syftet istället att mäta rörelseparametrar och bollens 
hastighet med hypotesen att detta ska ge ett mer tydligt mått på 
spelarens putt än själva poängen. I denna studie fick deltagarna (yngre 
och äldre) spela en puttningstävling under normala betingelser och en 
grupp av äldre och yngre spelare fick också spela under en betingelse 
av feedback i form av tankesuppression. Hypotesen var att 
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experimentgruppen skulle förändra sitt rörelsemönster mer än 
kontrollgruppen vid betingelsen med feedback i form av 
tankesuppression. Eventuella skillnader mellan äldre och yngre spelare 
var en öppen fråga i denna studie. Det är inte helt lätt att predicera 
åldersskillnader här. Det är ju inte fråga om en tävling precis och då 
kan äldre prestera lika bra som yngre. Det är inte heller fråga om 
distraktioner, vilket också kan vara en nackdel för äldre. Tvärtom kan 
det argumentera för att instruktionerna är en större hjälp för de äldre än 
för de yngre (kognitiv support). 
 
 
Deltagarna  
 
I undersökningen deltog 8 golfspelare. Fyra personer ingick i en 
kontrollgrupp och fyra personer i en experimentgrupp. Deltagarnas 
ålder i kontrollgruppen var 25år, 26 år, 49 år och 53 år. För 
experimentgruppen var de yngre 25 och 26 år och de äldre 55 och 56 
år, den totala medelåldern för alla deltagarna var 39,4 år (S.D.=15,0). 
Medelvärdet för de äldre i undersökningen var 53,2 år (S.D.=3,1) och 
för de yngre 25,5 år (S.D.=0,6). Medelhandicap för golfspelarna i 
kontrollgruppen var 8,2 (S.D.=0,52) och för experimentgruppen 8,4 
(S.D.=0,6). Medelhandicap för de yngre var 8,9 (S.D.=0,29) och för de 
äldre 7,68 (S.D.=1,21). Deltagarna hade vad gäller tävlingserfarenhet 
ett medelvärde i kontrollgruppen på 6,5 år och i experimentgruppen på 
12 år. 
 
 
Apparatur och material  
 
Studien genomfördes på samma bangolfbana som användes i Studie 5. 
På utslagsplatsen fanns en markering där bollen placerades och 
spelades ifrån (se figur 29). Framför utslagsplattan fanns fotoceller som 
läste av bollhastigheten. Green var markerad och indelad på samma sätt 
som i Studie 5 i tio lika stora zoner och samma poängsystem som i 
föregående studie tillämpades (se figur 29). Totalt kunde deltagarna få 
450 poäng, om de skulle putta 10 poäng på samtliga 45 puttar. Det var 
möjligt att tjäna ihop 225 kronor eftersom varje poäng motsvarade 50 
öre.  
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Figur 29. Banutseende samt poängindelning. 
 
Vid undersökningen registrerades puttrörelsen (i x-, y- och z-
koordinater) och rörelsetiden vid baksving och för framsving vid varje 
putt.  
 

 
Figur 30. Stiliserad bild av spelare sedd bakifrån i datorprogrammet MOCAP. 

 
Mocap är ett dataprogram och ett verktyg som är till för att mäta och 

läsa av rörelser i verklig hastighet (real-time), samtidigt som den 
visualiserar och spelar in rörelsen (Hörnlund, 1999). När rörelsen finns 
inspelad finns möjligheten att iaktta den från olika vinklar och jämföra 
de olika rörelserna med andra sparade rörelser från samma person eller 
andra individer. Syftet med programmet är att kunna ”fånga” rörelser 
från verkliga objekt för att sedan kunna visa dessa i en artificiell 
datagenererad modell som kan ses på dataskärmen (se figur 30). Mocap 
är beroende av ett elektromagnetiskt trådlöst system (Ascension 
MotionStar Wireless Tracker System) I det skapade magnetfältet läser 
utrustningen av de sensorer som placerats på spelaren och som ger 
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information om orientering och position. Sensorerna (trackers) bör 
placeras på armar, ben, midja, rygg och huvud hos individen för att på 
bästa sätt kunna läsa av en rörelse. Utrustningen registrerar inte bara 
själva rörelsen utan också var individen befinner sig i förhållande till 
omgivningen. Eftersom rörelsen utförs i ett elektromagnetiskt fält blir 
inga sensorer skymda eller dolda och det går att omedelbart avläsa 
rörelsen på datorskärmen. Svårigheten med att använda 
elektromagnetiska fält är att utrustningen är känslig för metall som kan 
påverka mätresultatet. En annan begränsning är att utrustning som 
personen bär är så konstruerad att det från varje sensor utgår kablar 
som är kopplade till ett batteri- och sändarpaket som är placerat på 
ryggen på försökspersonen.  
 

Förutom att registrera spelarens rörelser mättes även golfbollens 
hastighet i början av banan med fotoceller (se figur 29). 
Hastighetsvärdena avlästes på en display och registrerades i en dator. 
På så sätt erhölls en indikation på spelarens styrka och kraft i 
golfputtarna. 
 

Syftet med denna undersökning var att försöka generera ironiska 
processer med hjälp av muntliga instruktioner. Skillnaden mellan 
experiment- och kontrollgruppen var att experimentgruppen inför var 
tredje putt under fas 2 utsattes för feedback i form av tankesuppression. 
Anledningen till att vi valde var tredje putt var slutsatserna från Studie 
5. I Studie 5 kommenterade flera deltagarna att feedback vid varje putt 
gjorde att de slutade lyssna på försöksledaren.  Den extra feedbacken 
inför var tredje putt för experimentgruppen bestod av olika 
uppmaningar beroende på resultatet av senaste putten: 
 

- 0 poäng eller poäng 1-5  – ” tänk på att inte slå för kort nästa 
gång” 

- 6-10 poäng eller minus 5 poäng – ” tänk på att inte slå för långt 
nästa gång”   

Pulsmätning genomfördes på samma sätt som i tidigare studier. I 
samband med pulsmätningen skattade personerna också sin nervositet 
på en skala mellan 1 till 10.  
 
 
Procedur  
 
Undersökningen startade med att försökspersonen besvarade ett 
formulär med bakgrundfrågor och genomförde en första pulsmätning 
och skattning av nervositet. Försökspersonen fick därefter en 
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genomgång av hur poängsystemet fungerade och att man hade 
möjlighet att påverka hur stort arvodet skulle bli. Den totala poängen 
efter tre serier skulle avgöra storleken för arvodet. En försöksperson 
kunde maximalt få 450 poäng (45 puttar x 10 poäng) och varje poäng 
motsvarade 50 öre vilket gav 225 kronor för en felfri omgång. Därefter 
sattes en sensor fast vid varje fot, vad, lår, överarm, underarm, handled 
samt vid midjan, på ryggen och på huvudet på spelaren. Det 
kontrollerades att varje sensor med tillhörande spännband satt stabilt 
och bekvämt. När spelaren upplevde att utrustningen satt bra fick han 
sedan provputta under fem minuters tid. När sedan undersökningen 
startade fick spelaren gör sig startklar för att putta, men han fick inte slå 
bollen förrän försöksledaren gav klartecken genom att säga ”klart”. När 
spelaren gjorde sin putt registrerades och dokumenterades rörelsen i 
Mocab och bollhastigheten avlästes av försöksledaren. Efter varje putt 
talade försöksledaren om vilken poäng försökspersonen erhållit och 
rullade tillbaka bollen till deltagaren, som sedan fick invänta ett nytt 
startkommando. Efter var åttonde putt i varje serie registrerades puls 
och deltagaren fick skatta sin nervositet. När en serie (15 puttar) var 
avklarad fick försökspersonen vila i fem minuter. Samma procedur 
genomfördes under samtliga femton puttar vid varje serie med 
undantag för experimentgruppen som under serie två fick instruktion 
om tankesuppression vid var tredje trial.  
 
 
Resultat  
 
Återigen lyste den ironiska processen med sin frånvaro. Figur 31 visar 
poängfördelningen över de tre serierna. En 3-vägs ANOVA, 2(grupp) x 
2(ålder) x 3(fas) med upprepad mätning på den tredje faktorn visar 
visserligen att fas gav en signifikant effekt, F(2,8) = 5.50, p = .03. Det 
är dock inte manipulationen under fas 2 som ger effekt och ett Fisher 
psdl-test visar att det är skillnaden är mellan fas 1 och 3 som är 
signifikant, p = 0.01. Spelresultatet i figur 31 visar dilemmat med att 
använda poäng för att studera interventionseffekter. Både yngre- och 
äldre experimentgruppens spelare har ett mycket lågt resultat serie 1 
vilket ökar risken för golveffekt. Eftersom golfbanans beskaffenhet kan 
påverka spelresultatet användes Mocap för att registrera spelarens 
rörelser. Även om spelaren utför likartade rörelser kan bollen på grund 
att den rullar på olika ställen i banan påverkas av större eller mindre 
friktion och därmed ge olika spelresultat. 
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Figur 31. Medelpoäng för yngre och äldre i kontroll- och experimentgrupp i 
varje serie. 
 

Figur 32 visar rörelsetiden för baksvingen - hur långt bak spelaren 
för sin klubba för att kunna överföra tillräcklig rörelseenergi till bollen.  
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Figur 32. Medelvärde i tid för baksving för yngre och äldre i kontroll- 
och experimentgrupp i varje fas. 

 
I figur 32 beskrivs tidslängden från att klubban börjar föras bakåt 

tills den ska börja föras framåt. I figuren syns det att dels skiljer sig 
klubbrörelsen vid baksving för yngre och äldre och dels skiljer sig de 
olika grupperna (kontroll och experiment) åt i rörelsetid för både äldre 
och yngre spelare. Återigen finns det ingen förändring under fas 2 för 
någon av experimentgrupperna. En 3-vägs ANOVA, 2(grupp) * 
2(ålder) * 3(fas) med upprepad mätning på den tredje faktorn visar inga 
effekter, ps > .05. Liknade resultat visar även rörelsetiden för 
framsvingen Den statistiska analysen visar att det inte finns några 
effekter, ps > .05. 
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Om ironiska processer skulle påverka golfspelarna i denna 
undersökning skulle det exempelvis kunnat ha påverkat spelresultatet. 
En annan hypotes var att effekten av ironiska processer kunde 
analyseras i ett förändrat rörelsemönster. Vid puttning är det dock inte 
bara klubbrörelsen som är relevant utan också kraften i klubban vid 
bollträffen. Även om två klubbrörelser tar lika lång tid kan det ändå 
skilja i acceleration vid bollträffen. Figur 33 visar skillnader i spelarnas 
klubbrörelser såsom de indikeras av bollens rörelse. En 3-vägs 
ANOVA, 2(grupp) x 2(ålder) x 3(fas) med upprepad mätning på den 
tredje faktorn visar att det inte finns några effekter, ps > .05. 
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Figur 33. Medelvärde för bollhastigheten i varje fas för de yngre och äldre i 
kontrollgruppen och i experimentgruppen. 
 

Sammanfattningsvis spelade de äldre och yngre deltagarna 
poängmässigt förhållandevis jämnt fram till fas 3. Där var de äldre 
deltagarna betydligt bättre. En förklaring kan vara att de äldre tog mer 
allvarligt på uppgiften än de yngre. Annars är det vanligaste att äldre 
under press brukar presterar sämre än yngre (Greenberg, Jagacinski, & 
Liao, 1997; Molander & Bäckman, 1994). Dessa studier pekar på att 
äldre golfspelare under tävling tar mindre tid på sig i koncentrationen 
inför en putt, är snabbare med att slå iväg bollen och har dessutom 
kortare svingrörelser än de yngre. I denna undersökning var baksvingen 
för de yngre i kontrollgruppen betydligt snabbare än för de yngre i 
experimentgruppen. För de äldre var förhållandet omvänt, de äldre i 
experimentgruppen var betydligt snabbare än de äldre i 
kontrollgruppen. Det fanns dock inga skillnader mellan yngre och äldre 
som överrensstämmer med tidigare undersökningar (Greenberg, 
Jagacinski, & Liao, 1997; Molander & Bäckman, 1994) och det samma 
gällde för framsvingen. I denna undersökning visar en analys av 
bollhastigheten att de äldre deltagarna generellt puttade långsammare 
än de yngre. Detta skulle också kunna vara en förklaring till det bättre 
spelresultatet för de äldre. Det vill säga, att de äldre spelade något 
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försiktigare och inte ville riskera att slå för långa puttar som skulle 
resultera i minuspoäng. Nu går det inte att dra några generella slutsatser 
om ålderseffekter i denna undersökning. Dels var deltagarantalet lågt 
och dels var det endast under fas två som belastningen var tänkt att öka 
för den ena gruppen. Eventuella effekter av ironiska processer kanske 
hade uppstått hos de äldre spelarna om samtliga deltagare hade utsatts 
för hög belastning under samtliga faser. Det är möjligt att de äldre 
spelarna hade haft svårare att upprätthålla en framgångsrik 
tankesuppression under en längre tid. 
 
Var finns den vita björnen? 
 
Sammanställningen, som beskrivs i tabell 139, är en summering av de 
sex studierna. Dessa studier har genomförts i syfte att hitta en procedur 
som kan belysa effekten av ironiska processer på motoriska rörelser. 
Sammanfattningen i tabell 139 visar att de olika studierna inte 
uppvisade någon tydlig inverkan av ironiska processer. Frågan som 
uppstår är om teorin om ironiska processer vid tankesuppression ska 
behållas eller förkastas när det gäller motoriska handlingar.   
 

Rent intuitivt känns resonemanget kring ironiska processer som en 
rimlig teori. De flesta människor har säkert upplevt hur svårt det kan 
vara att stänga av grubblerier som gör att vi inte kan somna, att stoppa 
tankar som gör att vi blir oroliga eller att hindra känslor som gör att vi 
blir nedstämda. Wegner (1994) menar att det är just i de ögonblicken 
som vi är som mest sårbara. Enligt Wegner är det när vi verkligen 
försöker bromsa något oönskat som ironiska effekter kan uppstå. 
Utifrån detta tänkesätt så borde ironiska processer vara en ständig 
följeslagare till de flesta idrottsutövare. En optimal idrottsprestation 
brukar ofta beskrivas som ett fokuserat tillstånd där huvudet är rensat 
från irrelevanta tankar och kroppen fri från irrelevanta spänningar 
(Moran, 2004). En idrottstävling oavsett nivå handlar också om att 
klara av att hantera stress och nervositet (Marchant & Morris, 2004). 
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Tabell 139 
Sammanställning de sex studierna som har presenterats i detta kapitel 
 
 

Deltagare Procedur Resultat Kommentar 

Studie 1 
Kasta plopp i 
sandlåda. 

48 studenter 
fördelade på tre 
grupper 
 

1. Kontrollgrp= 
läsa tidning 
2. ”Inte tänka”- 
grupp 
3. ”Försök 
tänka”- grupp 

Inga effekter av 
mental strategi. 

Skillnad i 
motivation. 
Svag kognitiv 
belastning. 
Paradox svår att 
lära sig. 
 

Studie 2 
2 varv bangolf 
under olika 
svårighets-
grader 

24 erfarna 
golfspelare 

Registrera 
förekomst av 
oönskade 
tankar. 

Mängden 
oönskade 
tankar ökade 
under 
betingelsen med 
svåra banor. 

Erfarna 
golfspelare 
påverkas när 
situationen 
förändras. 

Studie 3 
2 varv bangolf 

24 erfarna 
golfspelare 
fördelade på tre 
grupper 

1. Kontrollgrp = 
konc.övn 
2. Tankestopp-
grp 
3. Paradoxgrp 

Inga effekter av 
mental strategi. 

Skillnad i 
motivation 
under 
träningsfas. 
Svag kognitiv 
belastning. 
Paradox svår att 
lära sig. 
 

Studie 4 
3 varv bangolf 
med bakgrunds-
ljud under varv 
2 

8 erfarna 
bangolfspelare 

Bakgrunds-ljud i 
form av 
Lindeman-
historier. 
Registrera 
förekomst av 
oönskade 
tankar. 

Frekvensen av 
oönskade 
tankar ökade vid 
varvet med 
bakgrunds-ljud 

Bakgrunds-ljud 
tycks öka den 
kognitiva 
belastningen. 

Studie 5 
Golfputtning i ett 
markerat 
område indelat i 
tio zoner 

24 erfarna 
golfspelare 
fördelade på 
fyra grupper, 
dels äldre och 
yngre och dels 
experiment och 
kontroll. 

Alla grupper 
exponerades för 
bakgrunds-ljud. 
Experimentgrup
p får även 
feedback i form 
av tanke-
suppression. 
 

Inga mätbara 
effekter. 

Poäng-systemet 
gav för stora 
spridningar. 
Inlärt beteende 
stred mot 
designen. 
Effekt av 
feedback- 
instruktion oklar. 

Studie 6 
Golfputtning i ett 
markerat 
område indelat i 
tio zoner 

8 erfarna 
bangolf-spelare 
fördelade på 
fyra grupper, 
dels äldre och 
yngre och dels 
experiment och 
kontroll 

Alla grupper 
exponerades för 
bakgrunds-ljud. 
Experiment-
grupp får även 
feedback i form 
av tanke-
suppression. 
Registrering av 
rörelser. 

Inga mätbara 
effekter. 

Pilotstudie av 
rörelse-mätning. 
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En aktivitet som skapar en hög nivå av nervositet ökar sannolikheten 
till att ironiska effekter ska uppstå (Wegner, Broome and Blumberg, 
1997). Det finns flera studier som visar att försöken att suppressa 
tankar av nervositet istället ökar graden av nervositet (Purdon, 1999; 
Rassin, Merckelbach, & Muris, 2000). Det tycks också som om 
individens känslotillstånd påverkar förmågan till mental kontroll. 
Exempelvis tycks personer som är osäkra och nervösa ha lättare  för att 
drabbas av ironiska processer (Wenzlaff, Wegner, & Klein, 1991; 
Wenzlaff, Wegner, & Roper, 1988). Utifrån dessa argument anser 
Janelle (1999) att flera fiaskon på idrottsarenorna kan förklaras med att 
den kognitiva belastningen har ökat så mycket att idrottarens försök till 
att återfå kontrollen i stället har blivit en ironisk process. Lösningen är 
enligt Janelle att idrottaren dels ökar sin medvetenhet om ironiska 
processer (metakognitiv skicklighet) och dels lär sig att använda 
paradoxaltekniker. Hall et al. (1999) är dock inte lika begeistrade över 
att släppa in Wegners teori på idrottsfältet. Anledningen är enligt Hall 
et al. att det dels saknas bevis för att ironiska processer existerar 
eftersom det är svårt att undersöka teorin empiriskt och dels att 
elitidrottare genom långvarig träning har utveckla en 
koncentrationsförmåga som ”automatiskt” kan stoppa negativa tankar. 
När en idrottsutövare tappar kontrollen och gör en dålig prestation kan 
detta enligt Hall et al. lika gärna förklaras med ”self-efficacy theory” 
(Bandura, 1997), katastrofteorin (Hardy, 1990) eller teorin om planerat 
beteende (Ajzen, 1985). 
 

Våra egna studier (1-6) ger Hall et al. (1999) delvis rätt. Det tycks 
visserligen som Hall med kollegor har en allt för glamorös inställning 
till elitidrottares koncentrationskapacitet. Studie 2 och studie 4 visar att 
även erfarna golfspelare drabbas av fler negativa tankar om 
omständigheterna försvåras. Även en studie av Janelle, Singer och 
Williams, (1999) har visat att bilförare i simulator tycks fokusera på 
mer irrelevanta ledtrådar under hög kognitiv belastning än vid normala 
betingelser. Problemet med denna upptäckt är att vi ändå inte vet hur 
den påverkar prestation. Det är möjligt att en erfaren idrottsutövare har 
kapacitet att hantera en förhöjd grad av irrelevanta tankar eller fokus på 
ovidkommande ledtrådar. Där kan Hall et al. (1999) kanske ha rätt.  
 

Men det finns få empiriska studier som beskriver ironiska processer 
inom idrott. Sammanställningar (exempelvis Abramowitz, et al., 2001; 
Purdon, 1999; Purdon & Clark, 2000) på empiriska studier utanför 
idrotten visar att ironiska processer kanske inte är ett så robust fenomen 
som Wegner (1994) och Janelle (1999) vill göra gällande. Ett problem 
är att det tycks finnas stora individuella skillnader om och när ironiska 
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effekter uppstår eller inte (Rutledge et al., 1996). De flesta studier på 
ironiska processer är också gjorda på icke-motoriska uppgifter. Den 
individuella påverkan kanske blir ännu större när det handlar om 
effekter på en motorisk handling som finns lagrad som scheman i 
långtidsminnet. Det är möjligt att en intränad automatiserad rörelse är 
svårare att påverka än en uppgift där människor får i uppgift att 
glömma bort ett ord. Stöd för denna hypotes visar en studie av la Pena, 
Janelle, Murray och Bouchard (1999). Studien gick ut på att golfspelare 
fick instruktioner att inte putta för långt vid fyra olika 
belastningsbetingelser men resultatet gav inte någon ironisk motorisk 
effekt på spelet vid någon belastning. Den enda motoriska effekt som i 
dagsläget finns beskriven är dock inte gjord på erfarna golfspelare utan 
på studenter som genomför golfputtar (Wegner et al., 1998). Det är stor 
skillnad på studenter och erfarna golfspelare. En skicklig utövare kan 
genom långvarig träning ha utvecklat individuella produktionsregler 
(Anderson 1993; Anderson & Lebiere, 1998) som gör att de har mer 
kapacitet att hantera en ökad kognitiv belastning. Exempelvis 
identifierade Conway, Cowan, och Bunting (2001) sina 
försökspersoners kapacitet i arbetsminne innan de genomförde en 
upprepning av den klassiska “cocktail party” effekten. Resultatet visade 
att 80 % av individerna med hög arbetsminneskapacitet lyckades stänga 
ute sitt eget namn medan endast 35 % av försökspersonerna med låg 
förmåga klarade detta. Det kan tänkas att skickliga idrottare har en 
mycket hög arbetsminneskapacitet just när de håller på med sin sport. 
För att påverka deras mentala kontroll kanske inte Lindemanhistorier är 
en lyckad distraktion. Exempelvis menar Folk, Remington och Wright 
(1994) att distraktioner som ofrivilligt fångar individers 
uppmärksamhet bara lyckas med detta om distraktionens beskaffenhet 
är snarlik de stimuli som ingår i personens verksamhet. Det innebär att 
den oönskade tanken som har i uppgift att skapa en ironisk process 
måste vara idrottsrelevant.  
 

Det är möjligt att, förutom redan uppräknande metodiska problem 
vid respektive studie, kanske avsaknaden av ironiska effekter i studie 1-
6 kan bero också på individuella faktorer. Våra försök att normalisera 
försökspersonerna genom att välja golfspelare utifrån handicap bar inte 
frukt. Eftersom vi bara gjorde mätningar på golfputtar visste vi inte om 
dessa golfspelare var bra eller dåliga puttare. Ett lågt golfhandicap kan 
lika gärna betyda att golfspelaren har en bra skicklighet att hantera trä- 
och järnklubbor men är värdelös med puttern. En annan nackdel med 
att välja erfarna idrottare är att de har inarbetade rutiner och 
spelstrategier. Detta blev tydligt i studie 5 när spelarna skulle putta en 
golfboll i ett markerat område indelat i tio zoner. De flesta golfspelare 
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har lärt sig att ge bollen sådan kraft att den alltid orkar fram. I en riktig 
golftävling är det bättre att putta för långt än för kort. Annars ger 
spelaren inte bollen någon chans att rulla i hålet. I vår manipulation var 
det tvärtom. Det var till och med en katastrof att putta för långt. 
Resultatet blev att golfspelare som gjorde som de brukar fick mycket 
minuspoäng, vilket de flesta också fick.   
 

Ett annat problem med empiriska studier på ironiska processer är att 
det är svårt att veta vilka variabler som måste kontrolleras. Det finns 
flera undersökningar som beskriver olika riskfaktorer som tycks öka 
sårbarheten för ironiska processer, men det finns få studier som 
beskriver ”om” och ”när” processerna upphör eller om det går att träna 
bort dem (Wenzlaff & Wegner, 2000). I studie 1-6 har vi försök att 
besvara en del av dessa frågor genom att studera inverkan av en 
paradoxalteknik vid förekomst av oönskade tankar. Denna intervention 
föreslås i flera undersökningar som en åtgärd för att minska graden av 
oönskade tankar och känslor (se till exempel Borkovec, Wilkinson, 
Folensbee, & Lerman, 1983; Druckman & Bjork, 1994; Janelle, 1999; 
Wegner, 1997). I de studier vi har använt en paradoxalmetod har dock 
inga signifikanta effekter kunna påvisas. De är emellertid alltid 
svårigheter med att utvärdera effekter av mentala strategier. Det är t.ex. 
svårt att kontrollera att personerna verkligen använder instruerad teknik 
eller om de gör som de alltid har gjort. Det är troligtvis stor individuell 
variation på hur länge tekniken måste tränas innan den fungerar i skarpt 
läge. I våra studier dök det också upp motivationsproblematik med att 
träna in en ny teknik. Paradoxaltekniken är dels ologisk och dels är det 
svårt att se någon effekt av övning. Utvärderingar av våra studier 
visade att de försökspersoner som fick i uppgift att använda en 
paradoxalteknik dels var minst motiverad att träna tekniken och dels 
övade minst. Flera personer angav också att de inte hade använt 
tilldelad mentalteknik utan gjort som de brukar. Eftersom de gick att 
vinna pengar i alla studier (forskarens syfte att öka stressen) fattade 
flera försökspersoner det beslutet att det var bättre att använda sina 
gamla strategier än lita på oprövade kort. En intressant framtida studie 
vore utifrån detta att manipulera situationen för försökspersonerna så 
att de praktiserade en paradoxalintervention utan att de är medvetna om 
det. Exempelvis kunde en ”coach” prata om oönskade tankar och 
skräckscenarier innan en idrottsprestation.  
 

I dagsläget finns inga studier inom idrott som kan besvara frågorna 
om vad som stoppar en ironisk process eller om det går att träna bort 
ironiska effekter. Däremot finns det studier på individer som har 
försökt att sluta röka och studier på personer som överlever traumatiska 
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händelser. Exempelvis tycks rökare som har använt någon form av 
kognitiv rekonstruering, (som att tänka på alla negativa hälsoeffekter 
som rökning skapar) ha färre återfall än personer utan någon strategi 
(Haaga & Allison, 1994). Skapandet av selektiva distraktioner tycks 
också vara verksamt hos vuxna människor som har lärt sig att hantera 
traumatiska händelser från barndomen (Brett & Ostroff, 1985; Terr, 
1991; Terr 1993). En annan hypotes är att individens metakognition av 
vilken effekt egna strategier av att hantera oönskade tankar kan ha 
också påverkar utfallet i verkligheten (Freeston, Ladouceur, Thibodeau, 
& Gagnon, 1991; Rassin, Merckelbach, & Muris, 2000). Andra 
strategier för att hantera ironiska processer är att koncentrera sig på 
önskvärda mål, lära sig använda effektiva distraktorer eller acceptera 
och ge uttryck åt de oönskade tankarna (Wenzlaff & Wegner, 2000). 
Det kan också vara så att en mental strategi som fungerar under en 
betingelse, till exempel vid låg kognitiv belastning, kanske inte är 
verksam vid hög grad av belastning som nervositet. Exempelvis kanske 
tankestopp fungerar när utövaren praktiserar denna teknik i en lugn och 
avspänd miljö. Idrottaren har inga problem att åter fokusera på det 
relevanta och förtränga det oönskade. När situationen förvärras och 
belastningen på idrottaren ökar kommer han eller hon sin vana trogen 
prova tankestopp. När detta inte fungerar händer två saker. Enligt 
Wegner hamnar det oönskade i medvetandets rampljus, men utövaren 
upptäcker också att det enda verktyget han eller hon har för stoppa 
katastrofen hur upphört att fungera. Det är möjligt att denna insikt, det 
vill säga, ”jag har ingen lösning” är det som leder till en bestående 
ironisk process. Anledningen till att våra studier inte visade några 
robusta effekter kan vara att vi inte lyckades skapa denna känsla av 
hjälplöshet. Det kanske inte räcker med att bara öka belastningen. För 
att effekter av ironiska processer ska bli synliga i en elitidrottares 
agerande måste individen uppleva att de mentala verktygen har upphört 
att gälla. Det vore därför intressant att studera när individens strategier 
inte längre fungerar. Eftersom tidigare kapitel har lyft fram de stora 
individuella variationer som tycks förekomma inom idrott är kanske 
inte gruppdesign någon bra modell. Det kanske istället behövs fler 
”fallstudier” för att undersöka vilken inverkan olika 
emotionsupplevelser kan ha på utövarens tendens att starta en ironisk 
process. 
 

Slutligen är det bara att konstatera att tankesuppression och ironiska 
processer är ett spännande fält. En fängslande teori som vänder upp och 
ner på en hel del traditionella psykologiska behandlingsinterventioner. 
Just att teorin är kontroversiell kanske är förklaringen till att den är så 
gott som osynlig inom idrottsfältet. Det är svårt acceptera idéer som 
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innebär att idrottspsykologiska handböcker måste skrivas om. Nu är vi 
dock inte där ännu. Även om det finns stöd i flera studier finns det 
också, som framgått ovan, en hel del frågetecken att räta ut. Våra egna 
studier visar exempelvis att fenomenet inte tycks vara någon robust 
företeelse som förekommer frekvent och drabbar alla. Jag anser inte att 
teorin av den anledningen ska förkastas. Men det är en utmaning för 
forskaren att designa klargörande studier så länge det finns 
tveksamheter som ”om” och ”när” ironiska processer upphör, vad som 
händer vid en utdragen tankesuppression och om det går att träna bort 
ironiska förlopp. 
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5. På åttonde dagen skapades en verkningsfull 
koncentration. 
 
Rundturen om koncentration i allmänhet och inom idrott i synnerhet är 
snart slut. Det är nu dags att försöka knyta ihop kapitlen till en syntes. 
Eftersom de flesta aktörer inom idrottsrörelsen attribuerar framgång 
och fiasko till bra eller förlorad koncentration (Cox, 2002; Durand-
Bush, Salmela, & Green-Demers, 2001; Moran, 2003) är det på sin 
plats att försöka sammanfatta hur koncentration ska förstås och 
förklaras, hur koncentration ska behärskas och kontrolleras och hur 
koncentration kan förändras. Kapitlet inleds med en kort 
sammanfattning av de tidigare delarna i denna avhandling. Därefter 
avslutas detta avsnitt med att försöka besvara frågan:  
 

Vad är en bra koncentration och hur uppnås detta tillstånd? 
 

Inledningen av denna avhandling konstaterade att begreppet 
koncentration består av flera dimensioner (Allport, 1993; Moran, 2004; 
Styles, 1997). Koncentration kan dels ses som den egenskapen som gör 
att idrottaren kan fokusera på viktiga aspekter i sitt idrottsutövande. 
Denna funktion hos koncentration brukar benämnas som en slags 
beredskap eller vakenhet (Abernethy, 1993) exempelvis, när tränaren 
skriker till sina basketspelare ”koncentrera er nu, tjejer, skärp er!”. 
Koncentrationen kan här ses som en mental preparering i syfte att 
samla individens resurser för att prestera på någon specifik respons 
(Singer, 1988). Responstiden på denna preparering kan dels vara kort 
som vid en servretur men också vara lång som när fotbollsspelaren 
under 45 minuter ska upprätthålla en viss mental beredskap. James 
(1890) kallade denna uppmärksamhetsform för ”sustained attention” 
och definierade fenomenet som att individen upprätthåller en längre 
tids koncentration genom en repetition av successiva ansträngningar 
som återför tinget till medvetandet. En annan term på denna beredskap 
är vigilans (Abernethy, 1993). Forskning på vigilans utanför idrotten 
har handlat om att upptäcka infrekventa förändringar (se exempelvis 
Wickens, 1984), när till exempel en sekundvisare hoppar två sekunder 
istället för en sekund (Mackworth, 1956). Inom idrott kan förmågan till 
vigilans användas för att beskriva en sprinters väntan på startskottet 
eller en fotbollsdomares spaning efter regelbrott. En helt annan 
beskrivning på koncentration är idrottarens förmåga till att selektivt 
plocka ut relevant information samtidigt som distraktorer ignoreras 
(Abernethy, 2001). Exempel på selektiv koncentration är utövare av 
snabba bollsporter som måste fatta sina beslut på information om hur 
bollen flyger, kampsportare som försöker förutse motståndarens 
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rörelser eller golfspelaren som stänger ute publikreaktioner och egna 
tankar på tidigare resultat när den avgörande putten ska spelas (se till 
exempel, Glencross & Cibich, 1977; Lavallee, Kremer, Moran, & 
Williams, 2004; Williams, David, & Williams, 1999). Till sist kan 
koncentration även beskrivas som förmågan att kunna utföra flera saker 
samtidigt. Om man inte har obegränsad mental kapacitet så måste man 
på något sätt fördela sin uppmärksamhet på olika funktioner för att 
exempelvis kunna dribbla en fotboll samtidigt som man söker efter 
lediga medspelare.  
 
 
Skillnader i koncentration 
 
Ingen av de ovanstående beskrivna teorier är speciellt framtagna för att 
förklara hur utövare använder sin koncentration inom idrottsfältet. Det 
andra kapitlet i avhandlingen var därför inriktat på att studera hur 
utövarna själva upplever sin koncentration, dels med intervjuer och dels 
med mätning av pulsförändringar i samband med en precisionsuppgift. 
Slutsatsen i detta kapitel var att det inte går att prata om någon generell 
koncentration som passar för alla sporter. En idrottsutövare, oavsett 
idrott, måste ha en flexibilitet att hantera alla möjliga slags mentala 
tillstånd för att kunna utföra en idrottsaktivitet. Utövaren måste för att 
uppnå en expertnivå inom sin idrott dels ha koncentration som gör att 
han eller hon klarar av att hålla ut med träning i 10 år eller 10 000 
timmar (Starkes, 2001). Idrottaren måste också kunna växla ifrån att i 
vissa ögonblick hinna koncentrera sig på 0.1 sek till att i andra stunder 
upprätthålla en hög uppmärksamhet i flera timmar. Utövaren måste 
dessutom ha någon form av förberedande koncentration innan tävlingen 
eller matchen, en annan under utövandet och ytterliggare en 
uppmärksamhet efter prestationen. Idrottaren kan i vissa stunder kanske 
växla cirka 100 gånger på en minut mellan att hantera yttre information 
och bearbeta inre fakta samtidigt som han eller hon tvingas att skifta 
mellan att hantera mycket information ena sekunden för att i nästa 
sekund begränsa fokus till en viss stimulus. En skicklig utövare 
behöver ibland ha förmågan att veta när han eller hon medvetet ska 
fatta beslut och styra sin uppmärksamhet mot ett önskat objekt och i 
andra stunder mer automatiskt kunna reagera på förändringar som 
uppstår. Sammanfattningsvis innebär det att en erfaren idrottare ska 
kunna framkalla rätt koncentrationstillstånd för att kunna prestera 
optimalt, oavsett sinnestillstånd, varierande förutsättningar, oväntade 
störningar, omväxlande svårhetsgrader, främmande miljöer, olika 
grader av stress, etc. Lösningen tycks vara att skickliga idrottare blir 
koncentrationsexperter i sin speciella gren och denna expertis har 

282



283 

endast en ringa transereffekt till andra idrotter eller till generella tester 
av visuella funktioner (Allard & Starkes, 1992; Ward, Williams & 
Loran, 2000; Ward & Williams, 2003; Williams & Davids, 1995). Det 
är med andra ord ingen skillnad i reaktionshastighet i generella 
reaktionstest mellan vilken normal människa som helst och exempelvis 
tennisstjärnan Venus Williams och formel 1 föraren Michael 
Schumacher. Ändå klarar Venus Williams att returnera en tennisboll 
som färdas 50 meter i sekunden och Michael Schumacher att fatta 
livsviktiga beslut i en bil som rusar fram i hastighet av cirka 100 meter 
i sekunden. Förklaringen till sådana häpnadsväckande beteenden tycks 
vara att skickliga idrottare inom sitt fält grupperar perceptuell 
information i större och mer meningsfulla enheter, ”chunks” (Williams, 
Davids, Burwitz, & Williams, 1993; Williams et al., 1999). 
Konsekvensen blir att kunniga idrottare kan använda dessa ”chunks” 
för att dels lättare förutse kommande händelser (Williams, 2000; 
Williams, & Burwitz, 1993; Woll, 2002) och dels för att kunna plocka 
upp relevanta ledtrådar från minimal information (Ward, Williams, & 
Bennet, 2000; Horn, Williams, & Scott, 2001). Översatt till tennis så 
innebär det att Venus Williams inte behöver följa bollen när den färdas 
50 meter i sekunden. Det räcker med att hon ser när motståndaren 
förbereder sin serve och hur hennes racket träffar bollen. Utifrån denna 
information kan hennes arbetsminne plocka fram rätt servereturregler, 
som gör att hon förflyttar sig till rätt position och hennes blick fixeras 
på den predicerade nedslagsplatsen. Nu behöver Venus bara vänta tills 
bollen träffar marken och studsar upp innan hon kan låsa sin 
uppmärksamhet på den igen. Venus specifika tenniskunskap och 
särskilda tenniskoncentration gör att hon får gott om tid att fundera på 
vilken serveretur hon ska returnera bollen med.  
 

Koncentrationsförmågan påverkas dels av faktorer som erfarenhet, 
ålder, kognitiv förmåga, fysisk kondition, sinnesstämning och dels av 
vilken sport och idrottssituation det handlar om. Detta kan vara en 
förklaring till att de flesta mentala tekniker som anses förbättra 
koncentrationen har så låg empirisk validitet. Trots att många mentala 
rådgivare, tränare och idrottare lovordar mentala tekniker är de flesta 
bevis för programmens effektivitet endast baserad på anekdoter 
(Druckman & Swets, 1988; Moran, 1996; Moran, 2004; Moran & 
Summers, 2004). Efter att ha arbetat över tjugo år som psykologisk 
konsult åt brittiska olympier och med internationell idrott konstaterar 
Hardy (2001) att lösningen inte finns i de mentala träningsprogrammen. 
En metaanalys gjord av Driskell, Copper och Moran (1994) pekar på att 
fysik träning har en signifikant bättre effekt än mental träning. Dock 
kan en kombination av fysisk och mental träning ge viss specifik effekt 
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som inte kan erhållas av bara fysisk träning (Moran, 2004). Den 
mentala träningen tycks inte heller ge några bestående effekter, 
eventuella positiva effekter av exempelvis visualisering reduceras rejält 
när utövare slutar med mental träning (Driskell et al, 1994). Även de 
studier som påvisar positiva effekter av mental träning får dels kritik 
med avseende på begreppsliga brister och dels kritik för metodologiska 
brister (Murphy & Martin, 2002). Faran med att lita på retrospektiva 
berättelser från framgångsrika idrottare är att dessa beskrivningar 
påverkas av attributionsfel, falska minnen och andra distraktioner 
(Brewer, Van Raalte, Linder, & Van Ralte, 1991). Exempelvis 
överensstämmer visualisering av en idrottsaktivitet inte alltid med vad 
som sker i verkligheten. Studier av simhoppare som visualiserade sina 
simhopp visade att visualiseringstiden ökade när svårhetsgraden 
stegrades och att alla visualiseringshopp var långsammare än de 
verkliga hoppen (Reed, 2002). Liknande tidsskillnader uppvisar golfare 
vid visualisering av golfputtar jämfört med att putta i verkligheten 
(Orliaguet & Coello, 1998).  

 
En annan anledning till att mental träning inte ger önskad verkan 

kan vara att de flesta koncentrationshöjande tekniker bara försöker 
förbättra en viss teoretisk funktion av idrottarens 
uppmärksamhetsförmåga. Det är möjligt att de ”chunks” som en 
idrottare utvecklar genom åren innehåller flera funktioner av 
koncentration. När utövaren presterar är individens koncentration en 
serie av inbäddade uppmärksamhetsregler och som också är 
sammanbundna till motoriska scheman. Resultatet blir att den erfarna 
idrottaren inte gör flera saker samtidigt utan att han eller hon gör bara 
en enda produktion. Till exempel när nybörjaren ska lära sig cykla så 
försöker han eller hon göra flera saker samtidigt. Facit blir att cykeln 
välter medan personen försöker balansera, trampa fötterna upp och ner, 
hålla styret rätt fram och blicka framåt. Översatt till koncentration ska 
nybörjaren dels fördela resurser till olika uppmärksamhetssystem för att 
kunna utföra flera saker samtidigt och dels ha en beredskap för att 
kunna reagera om cykeln håller på att välta. Nybörjaren behöver också 
kunna selektivt plocka ut den information som är relevant i 
sammanhanget, samtidigt som man inte får störas av yttre distraktioner 
och egna inre tankar som säger ”det går aldrig”. När novisen har lärt 
sig cykla gör hon eller han allt detta men nu sker det som en enda 
produktionsregel, att cykla. Den långvariga träningen har gjort om 
nybörjarens deklarativa kunskap om hur cykling ska utföras till 
produktionskunskap att cykla. Enligt teorin ACT-R (Anderson 1993; 
Anderson & Lebiere, 1998) borde långvarig träning medföra att 
idrottaren lär sig hur koncentrationen effektivast ska fördelas och 
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därmed förändra sin uppmärksamhet på vilka detaljer som är viktiga. 
Det är möjligt att skapandet av dessa produktionsregler ger upphov till 
en variation mellan olika idrottare inom samma idrott. Det betyder att 
det inte existerar några generella uppmärksamhetskrav inom olika 
sporter. Genom att utveckla individuella produktionsregler har utövarna 
dels olika prioriteringar för vilka detaljer som är betydelsefulla och dels 
använder de skiftande antal dimensioner av uppmärksamhet samtidigt. 
Beroende på vilka ”chunks” idrottaren använder är han eller hon mer 
eller mindre mottaglig för att tillgodogöra sig effekter av en viss mental 
träning.  
 
 
Fastställa utsträckningen av variationen 
 
Kapitel två konstaterade att koncentration inom idrotten kan variera 
dels utifrån de specifika situationer sporten påverkar utövarens 
koncentration och dels den individuella variationen på hur idrottaren 
kan hantera sin uppmärksamhet i förhållande till omgivningens krav. 
Denna variation innebär att en idrottare har mycket liten nytta av de 
generella råd om koncentrationshöjande träning som finns i den 
populärvetenskapliga litteraturen. I stället behöver idrottsutövaren få 
hjälp med att först kunna identifiera sin uppmärksamhetsförmåga under 
olika situationer av sitt idrottsutövande. När idrottaren vet var de starka 
och svaga sidorna finns kan utövaren sedan skräddarsy speciella 
träningsprogram. Kapitel 3 hade därför syftet att validera ett 
psykometriskt instrument för att mäta koncentration, Test of 
Attentional and Interpersonal Style (TAIS; Nideffer, 1976). Nideffer 
(1993) baserar sitt test på att en idrottares uppmärksamhetsfokus kan 
hamna i fyra olika kategorier. En dimension är bredd, som kan delas 
upp i bred eller smal koncentration och en annan dimension är riktning, 
som består av inre eller yttre uppmärksamhet (Nidiffer, 1976; 1993). 
Idrottarens TAIS-profil ska matchas mot idrottsaktivitetens speciella 
karaktär på olika koncentrationskrav samt mot vilken frekvens och 
snabbhet utövaren måste skifta fokus från en typ av koncentration till 
en annan (Nideffer, 1990, 1993). Nideffer hävdar att TAIS har förmåga 
att dels diskriminera mellan olika sporter och dels göra åtskillnad bland 
olika skicklighetsnivåer inom idrotter (Nideffer, 1990, 1993; Nideffer, 
Sagal, Lowry, & Bond, 2001). TAIS är ett av de mest populära 
idrottspsykologiska självskattningstesten inom idrottspsykologi och det 
används dels i forskning och dels i tillämpade sammanhang 
(Abernethy, 2001; Abernethy, Summers, & Ford, 1998; Bond & 
Sargent, 2004; Hardy, Jones, & Gould, 1996; Moran, 2004; Moran, & 
Summers, 2004; Vealey & Garner-Holman, 1998). TAIS har en stor 
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spridning inom idrottspsykologins uppmärksamhetsfält, men flera 
kritiska röster har ifrågasatt testets validitet (Abernethy el al., 1998; 
Cox, 1994; Dewey, Brawley, & Allard, 1989; Druckman & Swets, 
1988; Ford & Summers, 1992; Moran, 1996; Moran & Summers, 2004; 
Summers, Miller, & Ford, 1991). Moran (2004) ställer sig därför 
undrande till om TAIS kan vara användbart i tillämpade situationer när 
de psykometriska resultaten tyder på låg validitet. Även om flera 
idrottsforskare är skeptiska till TAIS så tycks testet haft ett enormt 
inflytande inom det idrottspsykologiska fältet.  
 

Besiktningen av TAIS vara eller inte vara kom att beröra flera 
intressanta frågeställningar med psykologiska test i allmänhet. Ett av de 
första temana var att ett bra frågeformulär har gedigna teorier som 
fundament. Dilemmat med teorier är att de sällan kan ses som den 
slutgiltiga formuleringen om ett fenomen. När omvärlden hittar nya 
förklaringsmodeller står ofta äldre psykologiska test på bräcklig grund. 
TAIS, till exempel, skapades utifrån 1960- och 70-talens åsikter om 
uppmärksamhet. Den teoretiska granskningen av TAIS visade att den 
tankemässiga grundstommen handlade om hur en idrottare inhämtar 
information. Receptet på en bra koncentration är enligt TAIS att 
uppfånga information på samma sätt som den specifika sporten sänder 
den. Idrottsutövaren som kan anpassa sin koncentration så att den 
passar uppgiften har nyckeln till en god prestation. Den aktuella 
utvecklingsriktningen för effektiv uppmärksamhet handlar idag om 
exekutiva funktioner och utnyttjandet av arbetsminnet (Baddeley, 
Emslie,  Kolodny,  & Duncan, 1998). Det innebär att TAIS-kunnandet 
om hur idrottaren får in information har ringa betydelse (Williams och 
Ward, 2001). Den flexibla spotlighten är istället ersatt med en 
selektionsprocess (Williams, David, & Williams, 1999). Det viktiga är 
inte hur mycket information en idrottare kan få tag i utan vad som 
hamnar i fokus hos idrottarens arbetsminne. Jag är övertygad om att 
detta dilemma med att bäst-före-datum för de teser som ligger till grund 
för TAIS är på väg ut, är ett dilemma som har drabbat också flera andra 
klassiska testinstrument. En intressant synpunkt i detta sammanhang är 
om det borde finnas någon testkontroll som tvingar testkonstruktören 
eller testförlaget att uppgradera instrumentet med jämna mellanrum. 
Det är möjligt att TAIS mäter en idrottares dominerande 
uppmärksamhetsstil utifrån de teorier som gällde på sextiotalet. Frågan 
är vad TAIS mäter nuförtiden när dagens teorier säger att det inte ens 
borde finnas någon överordnad uppmärksamhetsstil.  

 
Ett annat dilemma med psykologiska test är att dels ska de användas 

som forskningsverktyg och dels ska de kunna användas i tillämpade 
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sammanhang. Utifrån de teoretiska och empiriska perspektiven vore det 
bra med ett test som har några få och oberoende skalor. Vid 
användandet av traditionella linjära modeller uppstår det svårigheter 
med att hantera kovarians mellan skalorna. Syftet med de linjära 
modellerna är att just att beskriva skalorna separat och hur de 
differentierar mellan olika grupper. Däremot är det utifrån ett praktiskt 
perspektiv mera intressant med ett instrument som reflekterar ett 
individuellt verkligt mänskligt beteende. Testet ska gärna innehålla 
flera skalor som alla korrelerar med varandra. En svårighet med att 
arbeta med några få oberoende skalor vid en praktisk tillämpning är att 
instrumentet blir för grovt. Vid ett tillämpat perspektiv är det 
individuella mönster som bildas av de olika skalorna det mest 
intressanta. Likt flera andra psykologiska frågeformulär försöker TAIS 
tillfredsställa alla partners. TAIS ska kunna användas för individuell 
rådgivning samtidigt som testet ska separera grupper. Resultatet blir att 
traditionell psykometri inte är användbar för att analysera vad TAIS 
egentligen mäter. Den faktoranalys som utfördes på TAIS gav till 
resultat nya oberoende skalor som inte har något gemensamt med 
originalskalorna. Oavsett om fyra eller tio skalor ingick i analyserna 
påträffades inga skalor som kunde tänkas mäta dimensionerna riktning 
och bredd. En MANOVA visade att TAIS förmåga till att diskriminera 
mellan olika grupper måste ifrågasättas. Med hänsyn till den 
individuella variation som tycks förkomma vid koncentration bör det 
dock ifrågasättas om det överhuvudet taget är möjligt att särskilja olika 
grupper med något frågeformulär av TAIS utformning. Om idrottare 
utvecklar individuella produktionsregler kommer två utövare inom 
samma sport dels ha olika bedömningar för vilka detaljer som är 
väsentliga och dels använda varierande antal funktioner av 
uppmärksamhet samtidigt. Till detta ska även beaktas den variation 
som förekommer inom den specifika idrottsgrenen. Det är möjligt att de 
statistiska resultaten hade blivit annorlunda om jag i stället för lineära 
modeller hade använt icke-lineära modeller som tog hänsyn till det 
sammansatta samspelet som finns mellan de olika skalorna. Oavsett 
statistisk metod visar dock den teoretiska genomgången att TAIS inte 
mäter en idrottares optimala koncentrationsförmåga. Slutsatsen bör 
därför ändå vara att TAIS inte är något tillförlitligt instrument för att 
kartlägga individers uppmärksamhetsförmågor.  

 
Däremot tycks tendenserna till ålderseffekter ändå tyda på att TAIS 

mäter någon form av kognitionsförmåga. De små könsdifferenserna 
anser jag däremot kan förklaras med att orden i de 144 påståendena 
gynnar en traditionell syn på vad som är manligt och vad som är 
kvinnligt. Det tycks som de flesta frågorna är formulerade med tanke 
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på manliga aktiviteter. Exempelvis anses detta påstående vara ett 
tecken på dålig koncentration: ”Mina tankar kretsar bara runt de 
människor och saker som finns i min omedelbara närhet”. Det finns en 
risk att de flesta kvinnor svarar ”ofta” eller ”alltid” på denna fråga 
eftersom kvinnor av hävd är uppfostrade att tänka mer på relationer än 
aktiviteter. Vid en ny version av TAIS hade ett mer genusneutralt språk 
varit att föredra. Troligen är avsaknad av ett genusneutralt språk inte 
unikt för TAIS. Det finns säkert flera äldre psykologiska testinstrument 
där sannolikheten att få ett positivt resultat på ett enskilt påstående 
beror på kön, ålder eller andra variabler. Det finns en fara med att 
enskilda frågor i en skala kan besvaras i olika riktningar av män och 
kvinnor. När de olika frågorna sedan summeras till ett svar på en skala 
finns det en stor risk att skalvärdet inte innehåller den information som 
de enskilda frågorna egentligen omfattar. Vid en ytterligare granskning 
av TAIS borde det därför göras en ”item-bias analysis” för att se vilka 
frågor som är betingad för ett givet subskalsvärde. 

 
Eftersom jag inte har kunnat kartlägga vad TAIS i själva verket 

mäter och inte heller studerat effekter utifrån individuell rådgivning kan 
jag inte uttala mig om TAIS praktiska värde. Det är möjligt att 
idrottspsykologer världen över inte har fel när de tycker TAIS är ett 
användbart instrument för personlig handledning. Det finns en risk med 
att validera ett frågeformulär genom att lita alltför mycket på den 
bekräftelse som respondenten av instrumentet ger. Under de år jag har 
samlat in TAIS-profiler har jag sett hur lätt det är att förföras av 
testanvändning. När TAIS-resultatet återges till försökspersonerna 
tycker i de flesta fall idrottarna själva att personlighetsprofilen de får 
tillbaka är en bra reflektion av deras idrottskaraktär. Deras tränare 
håller med. I den psykologiska litteraturen kallas detta fenomen för 
”Barnumeffekten” (Furnham & Schofield, 1987). När människor får 
tillbaka en generaliserad och svävande beskrivning av dem själva tror 
de att denna framställning är en korrekt reflektion av deras egen 
personlighet. Begreppet Barnumeffekt kommer från den kände 
cirkusmannen Phineas T. Barnum, som myntade uttrycket att ”det föds 
en idiot varje minut”. Barnum lät bland annat åskådare betala en halv 
dollar för att titta på den osynlige mannen vilket i själva verket var en 
tom bur. Ett annat exempel på Barnums uppfinningsrikedom var att låta 
publiken betala för att se en normal man sitta på en stol. Hälften av 
publiken hade betalt entré för att se världens största dvärg medan den 
andra halvan av åskådarna hade betalat för att titta på världen minsta 
jätte. En stor del av TAIS framgångar inom den tillämpade 
idrottspsykologin kan bero just på denna Barnumeffekt. De flesta 
idrottsutövare som genomför ett TAIS-test kommer att acceptera den 
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feedback de får. Dessa idrottsutövare är troligtvis mer lättpåverkade än 
en normal population eftersom idrottarnas identitet är intimt förknippad 
med deras sport.  

 
Det möjligt att denna tes även gäller idrottsforskarna som vill hitta 

det optimala verktyget som kan mäta mentala förmågor. De flesta 
forskare är medvetna om att det förekommer stora individuella 
variationer inom idrott men samtidigt är det svårt att inte låta sig 
förföras av ett instrument som påstås kunna avslöja det dolda. I 
idrottens tjänst ska de hjälpa till att gallra ut lovande talanger. 
Frågeformuläret är normaliserat och när de nu ska predicera framtida 
guldmedaljörer utgår de ifrån att stjärnans profil ska vara bättre än 
normgruppen. Redan här har de glömt den individuella avvikelsen. Det 
skulle istället kunna vara så att nästa olympiska guldmedaljör ska ha en 
betydlig sämre profil jämfört med rådande normgrupp. Han eller hon 
kanske använder andra produktionsregler som är mer anpassade för att 
möta framtidens behov.  
 
 
Att tänka eller inte tänka det är frågan 
 
Även om uppmärksamhetsförmågan hos idrottsutövare uppvisar en stor 
variation så har dessa idrottare i alla fall en sak gemensamt, de kan 
tappa bort sin rätta fokusering. Resultatet av våra egna studier i den 
fjärde delen av denna avhandling visar att även inarbetade 
koncentrationschunks kan störas om förhållandena kompliceras vilket 
leder till att oönskade stimuli istället placeras i idrottarens medvetande. 
Enligt Moran (2004) finns det förbluffande få studier inom idrott som 
förklarar anledningen till att idrottare tappar sin koncentration. En 
förklaring till att idrottare ibland tappar bort sin uppmärksamhet på 
idrottsarenorna anser Janelle (1999) kan förklaras med att den kognitiva 
belastningen har ökat så mycket att idrottarens försök till att återfå 
kontrollen i stället har blivet en ironisk process. När idrottare i hög grad 
försöker bromsa irrelevanta tankar och anstränger sig att göra kroppen 
fri från spänningar kan ironiska effekter uppstå (Wegner, 1994). 
Problemet med tankesuppression är enligt Wegner att ju mer aktivt en 
idrottare försöker förtränga en tanke desto mer tycks den öka i styrka 
istället för att minska. Idrottarens försök till mental kontroll fungerar 
oftast tillfredställande utan inslag av några ironiska processer. 
Anledningen till att ironiska effekter kan uppstå är att idrottaren 
använder en och samma suppressionsmetod oavsett om situationen är 
normal eller om det förekommer en hög kognitiv belastning. När den 
mentala kapaciteten reduceras av någon anledning kan ironiska effekter 
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uppstå. Det finns dock dåligt med studier på eventuella effekter inom 
idrotten och våra egna försök påvisade problem med att mäta förekomst 
av ironiska processer.  
 

Ett skäl till att vi inte kan redovisa några bevis på ironiska effekter 
kan vara att det tycks finnas stora individuella skillnader om och när 
ironiska effekter uppstår eller inte (Rutledge, Hancock, & Rutledge 
1996; Rutledge, 1998). Exempelvis är skickliga idrottare som får i 
uppgift att samtidigt som de utför sin idrott göra någon form av respons 
på ljud eller visuell information, sämre på att utföra denna sekundära 
uppgift än nybörjare (Castiello & Umilta, 1988; Rose & Christina, 
1990). Liknande resultat uppvisar studier på effekter av variation i 
kapacitet. I ett försök att replikera den klassiska “cocktail party” 
effekten lyckades 80 % av personerna med hög arbetsminneskapacitet 
inhibera sitt eget namn medan endast 35 % av försökspersonerna med 
låg kapacitet klarade att ignorera sitt namn (Conway, Cowan, & 
Bunting, 2001). Det finns också en variation med avseende på vilka 
störningar som har störst påverkan på idrottaren. Till exempel om 
distraktionens eller förändringens karaktärsdrag är närbesläktad till de 
stimuli som ingår i aktiviteten fångar de lättare människors 
uppmärksamhet (Folk, Remington, & Wright, 1994; Simon & Levin, 
1998). Denna avhandling pekar på att det finns en stor variation med 
avseende på hur en utövare genomför sin koncentration i samband med 
idrottsprestationer. Variationen i idrottarens koncentrationsförmåga kan 
förklaras med att utövaren har utvecklat individuella och specifika 
koncentrationsregler och produktionsregler. Även om idrottssituationen 
ser ut eller upplevs på samma sätt kan ändå två personer plocka fram 
olika produktionsregler. Om vi till exempel hade designat en studie på 
boxare skulle en nedslagning med räkning ha sett ut som en bra 
situation att förtränga som troligtvis kunde leda till ironiska processer. I 
verkligheten är det inte lika självklart. Exempelvis kan boxaren Nisse 
och boxaren Kalle råka ut för samma kontring som gör att de båda får 
ta räkning till åtta. Detta tillstånd gör att i Nisses arbetsminne hamnar 
produktionsregler som handlar om att försvara sig. Nisse plockar dels 
fram motoriska tillvägagångssätt som är försiktiga och avvaktande och 
dels koncentrationsfunktioner som fokuserar på smärtan och rädslan att 
bli knockad. Instruktionen med orden ”tänk inte på att du kan bli 
knockad igen” skulle troligen förvärra Nisses situation ytterliggare och 
eventuella ironiska processer skulle uppstå. Detta utfall är dock inte 
någon generell boxarregel även om flera boxare kanske uppvisar dessa 
symptom. I Kalles arbetsminne finns istället inbäddade koncentrations- 
och procedurregler som handlar om ilska och att gå till attack. Eftersom 
långvarig träning gör om boxarnas deklarativa kunskap till 
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produktionskunskap är det troligt att deras produktionsregler är färgade 
av långvariga attributioner av effekten av tidigare insatser på liknande 
specifika idrottsmönster. Denna individuella variation hur Nisse och 
Kalle har tolkat tidigare orsaker till vad som har skett i boxningsringen 
gör dem också mer eller mindre sårbara för ironiska processer. Den 
individuella variationen som förekommer i en idrottares 
koncentrationsmönster påverkar inte bara agerandet i den aktuella 
situationen. Tyvärr finns det en risk att en viss individuell variation 
förstärks genom att individen även får ett beslutsunderlag och 
procedurregler till hur man ska agera i framtida och liknande 
situationer (Weiner, 1980, 1986, 1992). Samma princip som gäller vid 
fysisk aktivitet tycks också gälla vid inlärning av 
koncentrationsmönster, idrottaren blir bra på det han eller hon tränar. 
Om idrottarens arbetsminne ofta tränas på att fokusera på faror, 
problem och risker finns det stor chans att dessa kusligheter hamnar i 
utövarens medvetande och gör dem extra sårbara för ironiska processer.  

 
Därmed var sammanfattningen klar och det är dags att avsluta denna 

avhandling med att försöka besvara frågan:  
 

Vad är en bra koncentration och hur uppnås detta tillstånd? 
 
 
En bra koncentration 
 
Eftersom begreppet koncentration innehåller många funktioner och har 
varierande innebörd kanske jakten på en bra koncentration bara leder 
till en återvändsgränd. Redan i nappflaskan med den första 
sportdrycken har idrottsutövare fått höra hur viktigt det är med en bra 
koncentration. Och, som jag tidigare nämnt, ansåg ju William James att 
det var koncentrationsförmågan som skiljde genier från vanliga 
människor. Idrottsforskarna har också hakat på trenden att lovorda 
koncentrationen (Exempelvis, Abernethy 2001; Cox, 1994; Weinberg 
& Gould, 1995). Mot denna bakgrund är det därför inte förvånande att 
det för jämnan är jaktsäsong på begreppen koncentration och 
uppmärksamhet. Visst vore det underbart om jag kunde avsluta denna 
avhandling med att presentera formeln för en bra koncentration. Tyvärr 
får jag göra alla förväntansfulla läsare besvikna. Jag har inte hittat den 
vises sten. Om jag summerar alla delarna blir det en del som sticker ut, 
variation. Det tycks som variationen hos individen, idrotten och själva 
prestationen omöjliggör alla ansatser att spåra en generell 
koncentration. Frågan som kan ställas är om det överhuvudtaget är 
möjligt att fortsätta bedriva forskning på koncentration. Om begreppet 
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är alltför diffust går det då att bedriva något vetenskapligt arbete? 
Svaret på frågan blir ”ja”. Det finns fler begrepp inom psykologin som 
är lika otydliga, exempelvis motivation och stress. 
 

Jag anser inte att förståelsen kring begreppet koncentration skulle 
öka bara för att vi slutade med att försöka förstå dess innebörd och 
karaktär. Det är självklart enklare att designa forskningsstudier med 
väldefinierade koncept, men förbanna inte mörkret, tänd ett ljus. Om vi 
som forskare inte har ett kristallklart begrepp så ska vi inte försöka 
trycka in detta koncept i traditionella metoder. Vi får väl ta lärdom från 
idrottsarenorna, där idrottarna som spränger gränser är de som kommer 
med något nytt. Forskarna borde kanske titta mer på varandras 
domäner. Det kanske går att blanda kvalitativa metoder med 
kvantitativa för att på detta sätt få ut mer av ett suddigt begrepp. Ett 
annat sätt för att finna mer optimala forskningsmetoder är att samarbeta 
mer tvärvetenskapligt. Det är möjligt att ett samarbete kan öppna upp 
för nya angreppssätt att kartlägga idrottsprestationer. Detta resonemang 
gäller också vid testkonstruktion. De flesta frågeformulär innehåller ett 
antal som försökspersonen ska besvara utifrån en Likertskala. Det 
kanske skulle kunna bli ett bättre instrument om vi som 
testkonstruktörer försökte fånga fenomenen på nya sätt. Vårt språk styr 
ofta hur vi ser på omvärlden. Vill jag som psykolog konstruera ett 
instrument som ska kunna identifiera en individs uppmärksamhet blir 
innehåll och utformning styrda av mitt språk. Ett samarbete däremot 
med forskare från exempelvis matematisk forskning på fraktaler eller 
studier på kvantfysik skulle kunna bidra till att vi kanske såg på 
människors kognitiva förmågor i ett annat ljus. I skenet av det nya 
ljuset kanske också alternativa test föds.  

 
Till sist, vad har då denna avhandling tillfört idrottsrörelsen för nya 

intryck. Jag tycker att den viktigaste slutsatsen är att förståelsen för 
idrottsprestationer kanske skulle öka om vi slutade att med att lovorda 
koncentrationsförmågan. Jag tycker denna avhandling har visat att en 
idrottsprestation inte består av ”koncentration” utan den består av 
produktionsregler som hamnar i arbetsminnet. I stället för jaga den 
gäckande koncentrationen borde idrottsvärlden forska mer på 
arbetsminne och produktionsregler. Ett stort pussel består av många 
pusselbitar. Om vi får större kunskap om varje bit ökar chansen att 
förståelsen för helheten tilltar. Jag tycker att idrottsvärlden har fastnat 
på pusselbiten koncentration. Det är nu dags att lägga dit några nya 
bitar om vill utveckla prestationerna på arenorna. En följd av denna 
slutsats är att det behövs mer forskning och mindre anekdotiska 
sanningar. Det är möjligt att någon eller till och med alla mentala 
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tekniker kan förbättra någon kognitiv förmåga. Men har en elitidrottare 
råd att chansa? Även om idrottaren vet hur han eller hon ska mentalt 
träna för att få en bättre koncentrationsförmåga är detta ingen garanti 
för utövaren presterar bättre på idrottsarenan. Idag finns det flera 
elitaktiva som är duktiga på avslappning, visualisering och kognitiv 
repetition med mera men de lyckas inte införliva denna kunskap till nya 
produktionsregler när de tävlar. Återigen anser jag att en ökad kunskap 
om exempelvis arbetsminnet och produktionsregler skulle kunna ge 
upphov till bättre träningsmetoder där dels fysik, dels teknik, dels 
idrottsspecifik förståelse och dels mentala aspekter kan tränas 
samtidigt. Avslutningsvis tänkte jag sammanfatta flera mentala tekniker 
som anses vara bra för koncentrationsförmågan. För att bryta mönster 
ska jag göra det i sagoform. Det viktiga med en bra saga är inte att den 
har ett lyckligt slut utan att den kan skapa en intressant diskussion. 
 
 
Sagan om idrottaren som ville ha en bra koncentration. 
 
Det var en gång en friidrottare som under en av de dagliga träningarna 
helt plötsligt tappade koncentrationen. – ”Det här går inte”, tänkte han 
dystert. Han fortsatte med att konstatera uppgivet: ”jag kan inte hålla på 
och träna om jag inte fokuserar på det jag håller på med”. Friidrottaren 
satte sig tungt ner på den gummibelagda löparbanan. Medan han satt 
där och tyckte synd om sig själv kom en god mental tränare flygande. –
”Vad står på”, undrade hon med bekymrad stämma, ”hur kommer det 
sig att du inte tränar som alla de andra löparna?” – ”Jag har tappat min 
koncentration”, suckade friidrottaren tungt till svar, ”jag kan inte 
fokusera på det jag ska göra. Istället tänker jag på en massa andra 
irrelevanta ting”, fortsatte han uppgivet. – ”Var inte ledsen”, tröstade 
den mentala rådgivaren. ”Jag kan coacha dig så att du får en förträfflig 
koncentration”, sa hon, samtidigt som hon viftade med sitt magiska 
trollspö. Friidrottaren ryckte tvärt till. Hans tidigare proppfyllda huvud 
var som genom ett under rensat från alla irrelevanta tankar. Han kände 
till sin häpnad hur hela hans muskulösa kropp var fri från störande 
spänningar. Nu ville han igenting annat än att träna igen. Till hans stora 
förvåning så fanns där en sådan intensiv och innerlig längtan att öva på 
det han hade som svårast för. – ”Konstigt”, tänkte han förbryllad, ”den 
här träningen brukar jag ju aldrig gilla. Jag har ju haft för vana att alltid 
slarva mig igenom den eftersom den oftast är tråkig att genomföra”, 
tänkte han vidare. Nu var det annorlunda. Ju längre han tränade på 
dessa krångliga tekniska moment desto mer koncentrerad kände han 
sig. För varje minut som friidrottaren svettades i solen med att lära sig 
behärska denna avancerade teknik hittade han nya sätt att rikta sin 
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uppmärksamhet på träningen. Ena stunden låtsades han att han utförde 
momentet på månen. Han föreställde sig hur han på ett komiskt sätt 
rörde sig i rymddräkt. Under påverkan av månens gravitation måste han 
ha precision i sin motorik för att kunna reparera sin trasiga månlandare. 
Nästa sekund inbillade han sig att han var en berömd inbrottstjuv som 
skulle stjäla Mona Lisa på Louvren i Paris. Den smidiga och 
komplicerade rörelsen var enda sättet att undvika att det avancerade 
larmet utlöstes. Fantasin sprudlade och tiden bara rann iväg. – ”Det 
räcker nog nu”, gäspade den mentala tränaren trött medan hon snurrade 
på sitt magiska spö igen. Nu fylldes friidrottarens inre av nya tankar. – 
”Jag är speciell. Jag är unik. Jag är bättre än andra”. Superlativen 
tycktes aldrig ta slut. Friidrottaren uppmärksamhet var nu fokuserad på 
en grandios känsla av att han var en framgångsrik idrottsman. Medan 
han tillfreds med sig själv joggade in till det herrgårdsgula 
omklädningsrummet drömde han om gränslösa framgångar på 
löparbanorna.  
 
På kvällen när friidrottaren satte sig i sin mjuka gröna soffa för att slå 
på sin plasma-TV dök den mentala tränaren upp igen. – ”Hoppsan, har 
du tappat koncentrationen igen”, ropade hon glatt när hon flög in i 
rummet. Ännu en gång rörde hon sitt trollspö. Friidrottarens nyfikenhet 
på hur det gick i Big Brothers var som bortblåst. Istället hamnade 
tanken ”organisera min träning” i hans fokuserande medvetande. Inom 
ett par minuter var han helt uppslukad av att utvärdera 
träningsdagböcker, granska scheman och bedöma effekten av olika 
träningsprogram. Omvärlden upphörde att existera. Friidrottaren gjorde 
långa listor, beräknade effekter av olika prioriteringar, planerade 
aktiviteter och till slut, till slut hade han fått fullständig kontroll över 
sin tillvaro. – ”Dags att sova”, avbröt den mentala rådgivaren något 
bryskt och det förtrollande spöet kom fram igen. Nerbäddad i sin sköna 
säng med blågula sängkläder spelades nu framtida tävlingar upp i 
friidrottarens medvetande. Ibland var det som att se på en film. Då såg 
han sig själv prestera med en sådan enastående fulländning att han 
totalt krossade allt annat motstånd. I filmversionen jublade alltid den 
mångfaldiga och hänförda publiken i en symfoni av färger och ljud 
medan hans besvikna konkurrenter kastade beundrade blickar på 
honom när han med förnöjd min utförde sitt ärevarv. Andra gånger såg 
han inte filmen. Istället kände han filmen, han var i filmen. Nu 
upplevde han hur rätt tekniken kändes och hur lätt det var att springa. 
Det kändes som att han flög fram på löparbanan. När friidrottaren 
vaknade på morgonen och slog upp sina ögon såg han hur den mentala 
gurun som satt på en liten stol bredvid hans säng, rörde sitt mystiska 
spö i en liten cirkel i luften. – ”Visst är det en underbar morgon”, sa 

294



295 

hon med en sådan mild och ljuv stämma som bara en svärmisk kvinna 
ger en man efter en sagolik natt. Friidrottarens medvetande blev 
ögonblickligen fokuserat på det positiva med att leva. Hans nyvakna 
positiva humör gjorde att alla de gråa trista vardagsproblemen, som 
brukade hälsa honom god morgon istället blev till spännande och 
fängslande utmaningar. Det som han tidigare morgnar hade sett som en 
hopplös och tidsödande besvärlighet blev nu till en nyttig och 
användbar träningserfarenhet. – ”Vad bra att det regnar”, utbrast han 
belåtet, när han nyfiket tittade ut genom de grådisiga fönsterglasen. ”I 
fall det regnar på VM”, fortsatte han hurtigt, ”får jag nu en gratis 
möjlighet att förbereda mig att hantera även detta väder”. Livet för 
friidrottaren blev nu en utbildning i fokuserad uppmärksamhet på det 
som var grundläggande för en optimal koncentration. Alla hans vakna 
stunder på dygnet dominerades dels av effektiva koncentrationsrutiner 
och dels utav verkningsfulla idrottsligt präglade aktiviteter. Den 
mentala tränaren använde sina övernaturliga krafter och friidrottaren 
blev på momangen uppmärksam på de viktiga detaljerna för att nå 
framgång. Det var helt enkelt omöjligt att göra fel.  
 
Till sist kom då dagen D. Nu skulle friidrottaren tävla. Dagarna innan 
tävlingen hade den mentala coachen väglett hans förhållningssätt 
genom att rikta hans fokus på dels att bearbeta troliga och osannolika 
riskscenarion och dels till att uppleva inre föreställningar om att han var 
en överlägsen vinnare. Friidrottarens koncentrationsförmåga hade 
trimmats in i minsta neuron. Inget hade lämnats åt slumpen. Han var nu 
förberedd på allt, ja, till och med det oförberedda. Nedsänkt i 
startblocket påbörjade friidrottaren sin beredskap för det kommande 
starskottet. All hans uppmärksamhet var nu fokuserad på att han vilken 
ögonblick som helst skulle släppa loss en vidunderlig kraft. Fast det var 
fullsatt på läktarna var det totalt knäpptyst runtomkring honom. Det 
tidigare sorlet från den ansenliga publiken och ljudet från andra nervösa 
medtävlare var bara försvunna. Fast han hade sina ögon öppna såg han 
inget. Den tidigare mintsmaken på tungan från tuggummit var som 
bortblåst. När han tryckte sina ljumna händer mot löparbanan kände 
han ingenting. Det var som hans sinnen struntade i alla oväsentligheter 
och bara var fullständigt kanaliserade på startpistolen. – ”Det är skottet 
som kommer att släppa dig fri”, hörde han en inre röst viska. När 
skottet kom var det som hans medvetande hade hört det innan det 
avlossades. Hans automatiserade medvetande blev för ett kort moment 
uppmärksamt på att skicka signaler till alla hans väntande lemmar: 
”Go, go, go”, skrek han inom sig själv och flög upp ur startblocken. 
Den mentala tränaren som satt och kisade mot solen på åskådarläktaren 
använde sin förtrollade stav som en dirigentpinne. När friidrottarens 
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synförmåga återkom hade hans inre uppmärksamhet frambringat en 
bild som gjorde om verklighetens löparbana till en 100 meter kort 
tunnel. Friidrottaren sprang inte. Hans sögs fram i en kraftig 
absorberande malström. Den mentala maestron dirigerade igen och 
friidrottarens koncentration blockerade alla inkommande signaler från 
hans kropp som kunde vara negativa för prestationsutfallet. Tecken på 
begynnande smärta eller varningar om inledd mjölksyra parkerades 
långt utom synhåll från hans medvetande. Kroppen fick sköta sig själv 
och den var befriad från störande tankar. Friidrottaren var inte ens 
medveten om att hans lekamen rörde på sig. I friidrottarens 
medvetenhet var han en gevärskula som utav en oförklarlig kraft sköts 
fram ur en gevärspipa. Friidrottaren kände hur han, projektilen, bara 
accelererade och accelererade. – ”Det finns ingen gräns för hur fort det 
kan gå”, fladdrade det förbi i hans tankar. ”Det går inte att stoppa mig”, 
sa nästa tanke. Sekunderna innan friidrottaren korsade den eftertraktade 
mållinjen viftade hans mentala musa på nytt med sin stav. I 
friidrottarens medvetande visualiserades nu en målbild med honom 
själv som vinnare. Denna positiva förstärkning lurade hans hjärna att 
aktivera löparens redan till gränsen ansträngda kropp ytterligare ett 
snäpp. Reaktionen blev att friidrottaren överskred sina 
ansträngningströsklar och ökade farten ännu mera de sista metrarna in i 
mål. – ”Jag vann, jag vann”, tänkte han stolt. När han tittade upp mot 
den enorma resultattavlan upptäckte han till sin stora förvåning att han 
inte alls hade vunnit. ”Hur är detta möjligt”, skrek han upprört till sin 
mentala tränare som just då var inbegripen i ett intressant samtal om 
vinnarvana med sin läktargranne. – ”Vadå”, undrade hon frågande 
samtidigt som hon vände sig om för att betraktade löparens besvikna 
hållning, ”är du inte nöjd med din koncentration?” – ”Jag vann ju inte”, 
röt han argt tillbaka upp mot läktaren, ”hur kan jag då vara nöjd med 
ditt arbete?” – ”Men”, svarade hans mentala tränare lugnt tillbaka 
medan som hon rättade till en av sina hårlockar, ”varför sa du inte att 
du ville vinna?” Hon tittade på honom tröstande med sina stora bruna 
ögon och konstaterade avslutande, ”jag trodde uppdraget bara handlade 
om att ge dig en bra koncentration”. 
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