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Spelförståelse: Begreppsvalidering genom
självskattningar av professionella

innebandyspelare och deras tränare
Johan Eriksson       Guy Madison       Timo Mäntylä

Spelförståelse är ett centralt begrepp inom idrott. Svenska fotbollsförbundet ger
kurser för fotbollstränare, från bas till professionell nivå, och på alla nivåer
förekommer spelförståelse som ett tema (Svenska fotbollsförbundet, 2007). På
engelska förekommer uttryck som athletic intelligence, game intelligence, game
understanding, sport expertise och sport intelligence, och på svenska talar man
om spelintelligens och speluppfattning. Trots denna stora variation tycks det
handla om ungefär samma sak. Spelförståelse används både av experter och
noviser för att beskriva individens förståelse för den specifika sporten. Så här
beskrivs en svensk landslagsspelare:

”..han hade inte nått sina framgångar om han inte även var begåvad med
speluppfattning och split vision..” (Expressen, 2007)

Landslagstränaren för innebandy förklarar vad som är viktigt vid uttagningen av
landslagstruppen:

”..vi har bedömt aktuell fysisk form på spelarna.. /// ..uppfattningar om
deras spelförståelse och farlighet.” (Svenska daminnebandylandslaget,
2005)

Att begreppet dyker upp i så många olika sammanhang och på alla olika nivåer
från juniorutövare till forskare tyder på att det finns ett motsvarande fenomen
som vi har behov av att sätta ord på. Därmed är det inte sagt att vi alla menar
samma sak när vi använder det i ett visst sammanhang. Tvärtom finns det risk
för missuppfattning eftersom spelförståelse är ett ganska brett och allmänt
begrepp, som dessutom saknar en exakt definition.
För det första är det därför viktigt att veta om du, vi, och alla andra menar
samma sak med spelförståelse, till exempel spelare, tränare, sportkommentatorer
och forskare. För det andra är spelförståelse intressant för att förstå
idrottsprestationer i allmänhet, och individuella skillnader i synnerhet. Vad är
det som gör vissa spelare mer framgångsrika än andra? Är det huvudsakligen
styrka och uthållighet, eller handlar det om mer intellektuella förmågor? Det är
kanske minst lika viktigt att vara på rätt plats på planen och springa åt rätt håll
som att springa snabbt och skjuta hårt. Vi vet att det finns ett allmänt samband
mellan prestation i olika kognitiva uppgifter, det vill säga att personer som har
lätt för vissa kognitiva uppgifter också tenderar att ha lätt för andra uppgifter
(Jensen, 1998). Detta tyder på att det finns en liten men dock betydelsefull
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komponent som man brukar kalla generell intelligens, och som i så fall skulle
kunna bidra till spelförståelse. En annan möjlighet är att spelförståelse är
uppgiftsspecifik, och bara gäller idrott eller kanske till och med bara med en viss
sport (Papanikolaou, 2000; Williams & Davids, 1995). Det här är mer generella
frågor som man lättare skulle kunna undersöka om vi visste hur konsistenta
personer är i (1) bedömningar av spelförståelse och i (2) den betydelse de lägger
i begreppet, vilket i sin tur (3) möjliggör en mer exakt definition av
spelförståelse.

Denna studie – en empirisk undersökning av spelförståelse

Vi undersökte graden av överensstämmelse mellan innebandyspelares (och deras
tränares) skattning av varandras spelförståelse, och av vilka spelaregenskaper de
anser att begreppet syftar på. En fördjupad kunskap om detta skulle kunna ge
bättre verktyg för talangscouter vid rekrytering, om metoder för att specifikt
träna upp spelförståelse, och för att bättre förstå vad som skiljer mer och mindre
framgångsrika spelare åt.
Spelförståelse brukar definieras som en utövares förmåga att förutse spelet och
göra lämpliga beslut för den aktuella spelsituation som utövaren befinner sig i
(Frisk & Ström, 1998; Papanikolaou, 2000; Williams & Reilly, 2000). Vissa vill
lägga till förmågan att uttrycka dessa beslut i fysiska handlingar (Falk, Lidor,
Lander, & Lang, 2004; Singer & Janelle, 1999).
Singer och Janelle (1999) försöker beskriva de stora skillnaderna mellan profes-
sionella idrottare och amatörer i strukturella termer: Den professionelle har (1)
mer specifik kunskap om den aktuella speluppgiften, har (2) bättre förmåga att
ta tillvara tillgänglig information, kan (3) mer effektivt ta emot och koda infor-
mationen, (4) använder fler och mer effektiva strategier för att snabbare och mer
exakt uppfatta föremål och mönster på spelplanen, kan (5) bättre förutse troliga
utfall i specifika situationer, och har (6) förmågan att ta snabbare och bättre
beslut. Pinker (1997) föreslår att en framgångsrik idrottare har goda genetiska
förutsättningar och samtidigt egenskapen att ständigt utmana sig själv att pres-
tera ännu bättre.
För att prestera bra i en sport krävs både fysiska och psykologiska förutsätt-
ningar. Om dessa huvudsakligen beror på arv – som individen inte kan påverka
– eller på miljö, erfarenhet och träning som man kan påverka, är en annan dis-
kussion som saknar betydelse för spelförståelse i sig. Papanikolaou (2000)
menar att spelförståelse handlar om utövarens förmåga att lära sig och förbättra
sina motoriska färdigheter. Den består alltså i att kunna anpassa sig till olika
spelsituationer och organisera sin tid och sitt utrymme, samtidigt som man inte-
grerar den kunskapen med sin koordination och balans (s. 24). Papanikolaou’s
definition är alltså generativ snarare än deskriptiv; hur man kommer till målet
snarare än vad målet konkret består i. Frisk och Ström (1998) delar upp spelför-
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ståelse i fyra kategorier: dess sociala, intellektuella, perceptuella och fysiska
aspekter. De menar att dessa aspekter styrs av genetiska förutsättningar och
träning, och tillsammans bidrar till individens spelförståelse.
Individuella sporter och lagsporter skiljer sig rimligtvis åt i dessa aspekter. I
lagsporter anser man att spelförståelse i större utsträckning handlar om social
kompetens, där det är viktigt att utövaren tar hänsyn till det egna lagets strate-
gier, taktik och målsättning (Singer et al., 1999). Det innebär också att förstå
motståndarlagets spel, och att vara dynamisk när man interagerar med sina lag-
kamrater och motståndarspelarna. I individuella sporter saknas interaktionen
med medspelarna, och där det istället är viktigt att på egen hand förstå hela kon-
ceptet kring den utövade sporten samtidigt som man ska kunna förstå och
implementera de fysiska, tekniska, taktiska och psykologiska kvalitéerna
(Papanikolaou, 2000).
Som synes blir definitionerna av spelförståelse mer heterogena ju mer detalje-
rade de är. När man ska beskriva de egenskaper eller processer som i sin tur
leder till begreppets definitionsmässiga kärna – förmåga att förutse spelet och
göra lämpliga beslut – blir dessa delbegrepp vaga, vida och relativt ospecifika.
På denna nivå är det alltså risk att spelförståelsebegreppet blir urvattnat och
tappar i förklaringsvärde.
Sammanfattningsvis verkar spelförståelse vara ett viktigt och relevant begrepp,
vars validitet vilar på att det spontant tycks ha uppstått ur ett behov av att
beskriva verkligheten i termer av de mer kognitiva aspekterna av
idrottsprestationer. Vi vet dock inte hur användbart det är, eftersom det inte
finns empiriska data som visar graden av överensstämmelse, exempelvis i form
av interbedömarreliabilitet. Litteraturen är heterogen i hur spelförståelse kopplas
till mer specifika förmågor, vilket antyder att interbedömarreliabiliteten kan vara
dålig. Å andra sidan är det möjligt att det används konsekvent i just det
sammanhang där det har uppstått. Det finns inte heller något etablerat instrument
för att mäta spelförståelse.
Utifrån dessa förutsättningar frågade vi oss först och främst om begreppet
överhuvudtaget kan “förklara” skillnader mellan individer. För att maximera
chansen att visa om så är fallet vände vi oss till dem som bör vara skickligast i
att göra bedömningar av spelförståelse, nämligen spelare och tränare i en
situation med så hög ekologisk validitet som möjligt. För det andra vill vi bidra
till en definition genom att relatera konstruktet spelförståelse till andra
semantiska begrepp, eller attribut, och vi bad därför experterna att skatta hur
viktigt de ansåg att vart och ett av ett antal attribut är för spelförståelse. För det
tredje undersökte vi också om det fanns ett samband mellan spelförståelse och
generell kognitiv förmåga – så kallade exekutiva funktioner – men eftersom vi
inte kan dra entydiga slutsatser från dessa resultat kommer vi inte att redovisa
dem här utan hänvisar till Eriksson (2007).
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Deltagarna kom från två svenska innebandylag som bägge spelade i Sveriges
högsta division då studien gjordes. Herrlaget bestod av 23 spelare varav 18 del-
tog i skattningarna, och damlaget bestod av 26 spelare, varav 24 spelare samt två
manliga tränare deltog i skattningarna. Åldrarna varierade mellan 18 och 33 år
för herrarna (M = 25.7) och mellan 16 och 34 år för damerna (M = 23.2).

Skattning av spelförståelse
För att belysa hur användbart spelförståelse är undersökte vi interbedömarrelia-
bilitet. Alla deltagare fick på ett formulär bedöma lagkamraternas och sin egen
spelförståelse genom att skatta den på en skala från 1 till 8, där 1 motsvarade
mycket låg spelförståelse och 8 mycket hög spelförståelse. Instruktionen var att
skattningarna skulle motsvara ens egen subjektiva bedömning av sin egen och
lagkamraternas spelförståelse relativt varandra.

Tabell 1. Skattningar av spelförståelse (från 1 till 8) som en funktion av spelar-
position; medelvärden över alla deltagare. Notera att skattningarna skett inom
varje lag, dvs att herrarna har skattat herrarna men inte damerna och vice versa.

Spelarskattning Damlag Herrlag Totalt

M (SD) M (SD) M (SD)

Alla spelare 5.16 (1.41) 5.88 (1.22) 5.49 (1.39)

Position
Målvakter 5.95 (1.32) 5.38 (1.16) 5.72 (1.29)
Försvarare 4.87 (1.51) 5.74 (1.18) 5.22 (1.47)
Anfallare 5.25 (1.23) 6.02 (1.24) 5.67 (1.29)
Not. Standardavvikelse inom parentes   

Tabell 1 visar att herrlaget skattat sin spelförståelse högre än damlaget på två av
tre positioner (försvarare och anfallare), medan damlaget skattade sina målvak-
ter högre än vad herrarna gjorde. Effektstorlekarna för dessa skillnader är me-
delstora och avspeglar därför troligen verkliga skillnader (Cohens d = 0.44, 0.59,
0.60), vilken även gäller skillnaden mellan skattningen över alla spelare i
respektive lag (d = 0.52).
Det viktigaste resultatet är dock den höga interbedömarreliabiliteten. Cronbachs
alfa var 0.89 för damlaget och 0.87 för herrlaget, vilket är ett mycket högt värde.
Noll innebär ingen överensstämmelse alls och 1.0 innebär en fullständig
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överensstämmelse, något som på grund av naturligt förekommande individuella
skillnader mellan bedömare aldrig förekommer i verkligheten. Det är värt att
notera att ingen av damlagets två manliga tränares skattningar skiljde sig mer än
2 enheter från resten av lagets medelvärde, vilket tyder på att tränarna använder
begreppet på samma sätt som spelarna gör.

Skattning av relationen mellan spelförståelse och andra attribut
Tanken var att ta reda på vad spelare själva lägger in i begreppet spelförståelse.
Syftet var dels att bidra till en definition, och dels att försöka ta reda vad
experter tycker är viktiga egenskaper, givet att spelförståelse är ett viktigt be-
grepp för dem. En svårighet med en sådan undersökning är att välja relevanta
attribut. Å ena sidan skulle man kunna be varje deltagare att själv berätta vilka
attribut man kommer att tänka på, men det är förenat med stora problem. För det
första kanske deltagarna inte kommer på allt som man egentligen anser vara re-
levant just då; för det andra kanske olika deltagare menar olika saker med
samma attribut, det vill säga att kopplingen mellan orden och vad de represente-
rar är oklar. För det tredje kommer i en sådan undersökning inte alla deltagare
att skatta relevansen av samma grupp attribut, eftersom dessa blir kända först då
alla data är insamlade. Å andra sidan kan man välja ett antal attribut som man av
olika skäl tror är relevanta, och be deltagarna att skatta deras relevans. Detta är
vad vi gjorde, huvudsakligen eftersom vi hade kravet på oss att ta så lite som
möjligt av spelarnas tid i anspråk. Ett problem med denna metod kan vara att
man inte får med alla relevanta attribut. Tabell 2 visar de 21 attribut vi valde,
varav de flesta har förknippats med spelförståelse i tidigare litteratur. Vi delade
grovt in attributen i fyra olika domäner; fysiska (F), tekniska (T), sociala (S),
och kognitiva (K) egenskaper. Denna indelning skiljer sig något från exempelvis
Frisk och Ström (1998), men motiveras av en tydligare struktur där vi grupperar
de kognitiva attributen för sig, de som till exempel handlar om minne för vad
som hänt, analys av vad som pågår, och planering av som snart kommer att
hända. Vår prediktion är förstås att spelförståelse handlar just om sådana egen-
skaper, och att de kognitiva attributen därför bör vara starkare relaterade till
spelförståelse än de andra domänerna.
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Tabell 2. De 21 skattade attributen i alfabetisk ordning

Attribut Domän

Bollmottagning T
Berömma medspelare S
Dribbla T
Följa egna lagets taktik K
Förutse spelet K
Göra mål T
Kritisera medspelare S
Pass T
Placering på spelplanen K
Rörelsemönster F
Rörlighet F
Skott T
Snabbhet F
Spänst F
Styrka F
Ta snabba beslut K
Ta rätt beslut K
Tackla F
Täcka skott F
Uthållighet F
Verbal kommunikation K

Attributskattningen gjordes – precis som individernas grad av spelförståelse – på
en skala med åtta lägen. Ingen relevans motsvarades av siffran 1 och mycket hög
relevans av siffran 8. Interbedömarreliabiliteten var hög i båda lagen; Cronbachs
alfa var 0.81 för damlaget, 0.84 för herrlaget, och 0.82 för båda lagen
tillsammans. Vi presenterar medelvärden för de sju attribut som erhöll re-
spektive högst och lägst skattningar i Tabell 3.
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Tabell 3. Skattningar av attributens relevans för spelförståelse: De sju högst och
lägst skattade attributen för respektive lag sorterade efter skattningarnas medel-
värde.

Damlag
(N = 26)

Herrlag
(N = 18)

Totalt
(N = 44)Attribut

M (SD) M (SD) M (SD)

Högst skattade
Förutse spelet (K) 7.04 (1.34) 7.56 (0.92) 7.23 (1.21)
Placering på spelplanen (K) 6.81 (1.41) 7.17 (1.20) 6.93 (1.33)
Ta rätt beslut (K) 6.80 (1.29) 6.89 (1.32) 6.79 (1.28)
Följa egna lagets taktik (K) 6.73 (1.31)
Ta snabba beslut (K) 7.33 (1.87) 6.72 (1.33)
Rörelsemönster (F) 6.69 (1.38)
Pass (T) 6.83 (1.20) 6.65 (1.27)

Lägst skattade
Skott (T) 3.88 (1.80)
Dribbla (T) 3.73 (1.48) 3.86 (1.71)
Tackla (F) 3.39 (1.88) 3.84 (1.77)
Styrka (F) 3.77 (1.53) 3.47 (2.03) 3.71 (1.70)
Uthållighet (F) 3. 50 (2.20)
Spänst (F) 3.46 (1.75) 2.83 (1.91) 3.26 (1.81)
Kritisera medspelare (S) 3.35 (1.72) 2.89 (1.64) 3.09 (1.65)
Not. Standardavvikelse inom parentes. K = kognitiva, F = fysiska, T = tekniska,
S = sociala egenskaper.

Attributen i Tabell 3 är sorterade i storleksordning av skattningarnas medel-
värde, och de fem högst skattade sett över bägge lagen är alla kognitiva. Bägge
lagen var överens om att Förutse spelet, Placering på spelplanen, och Ta rätt
beslut var de tre viktigaste attributen. Herrlaget ansåg att Pass och Ta snabba
beslut också hörde till de viktigaste attributen, medan damlaget istället ansåg att
Följa egna lagets taktik och Rörelsemönster hörde dit. Ingen av skillnaderna
mellan lagen i skattningen av samma attribut var signifikant utom för Ta snabba
beslut, där damernas medelvärde var 6.30 och därmed hamnade utanför de sju
högst skattade (F1,42 = 7.15, p < 0.5). Inget av de sju lägst skattade attributen är
kognitiva, utan handlar om fysiska, tekniska och sociala egenskaper.
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Diskussion
Skattningarna i denna studie var mycket reliabla. Detta tyder på att spelförstå-
else är ett relevant och användbart begrepp, åtminstone när professionella
lagidrottare använder det för att skatta någon egenskap hos dem själva och de
lagkamrater som de har ingående erfarenhet av. Vi kan naturligtvis inte veta
exakt vilken egenskap de skattar, och vi har heller inte i denna studie försökt
koppla spelarnas spelförståelse till något objektivt mått på prestation. Ett sådant
mått är mycket svårt att erhålla på individuell nivå eftersom lagspelare har olika
uppgifter på planen, och att mäta exempelvis antal mål blir därför meningslöst.
Om vi istället tittar på begreppsvaliditeten så stärks den av resultaten på attribut-
skattningarna, som med sin dominans av kognitiva egenskaper indikerar att det
verkligen handlar om förståelse av spelet, snarare än andra fysiska och tekniska
egenskaper som i och för sig bidrar till högre prestation för laget.
Hur pass generella kan dessa slutsatser vara? Å ena sidan var deltagarna konsi-
stenta, men å andra sidan vet vi inte vad de var konsistenta om. Tidigare studier
har visat att människor kan göra konsistenta skattningar utan att egentligen veta
vad det är de skattar. Ett exempel på detta är när uppgiften frågar efter skatt-
ningar i en egenskap som inte rimligtvis är relevant för objekten ifråga, till
exempel om smaken på en bit mat är manlig, eller om ett musikstycke är fuktigt
(Watt & Ash, 1998). Det kan också vara så att informationen logiskt sett är otill-
räcklig för att bedöma egenskapen ifråga. Till exempel var personer konsistenta
i sina skattningar av hur bra eller glada olika musikexempel var, trots att de bara
var 0.5 eller 1 sekund långa och därför inte rimligtvis borde kunna förmedla den
mängd eller typ av information som normalt används för bedömningen av
sådana egenskaper (Madison & Merker, 2003). En möjlig förklaring till sådana
prestationer är att hjärnan är opportunistisk och utnyttjar vad helst för infor-
mation som skiljer objekten åt, vare sig den är relevant eller ej. Och eftersom
hjärnan som ett informationshanterande system väljer ut den ”bästa” infor-
mationen – troligen den som varierar mest mellan objekten – så tenderar olika
personer att göra samma bedömningar.
Förutsättningarna för deltagarna i denna studie var tvärtom att de hade synnerli-
gen rik information om objekten. Det utgör dock ingen garanti för
skattningarnas relevans, eftersom det ändå kan vara så att alla bedömer någon
helt annan egenskap än den man frågar efter, till exempel hur trevliga man
tycker att de andra spelarna är. Ett sätt att belysa detta hade varit att samtidigt
göra någon form av attributskattning för varje person, det vill säga att be om en
skattning av varje spelares Rörelsemönster och Placering på spelplanen
etcetera. Detta var inte praktiskt möjligt i vår studie, men är något som bör göras
i framtida undersökningar. En annan intressant jämförelse är att be personer med
liten erfarenhet av objekten (spelarna) men stor erfarenhet av sporten att skatta
spelförståelse. Kommer de att bedöma samma egenskaper som spelarna i det
egna laget gjorde? Förhållandet mellan interbedömarreliabilitet, mängden
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information, och begrepp (eller konstrukt) är av stort teoretiskt intresse för att
generellt förstå människans begreppsbildning och informationshanterande
processer.
Det är inte omöjligt att åskådare, supporters och andra personer som är väl in-
satta i en specifik sport men som aldrig spelat själva också kan göra skattningar
med hög reliabilitet. Eller finns det skillnader som beror på den förstahands-
erfarenhet som man bara kan få som aktiv utövare?
Attributskattningarna gav som sagt stöd för att begreppet spelförståelse relateras
till kognitiva egenskaper som är oberoende av teknisk skicklighet, social kom-
petens och fysiska egenskaper. Närmare bestämt tycks förhållandet mellan de
kognitiva och de övriga typerna av egenskaper (som skattades lägst i relevans
för spelförståelse) vara asymmetriskt multiplikativt. Det vill säga att båda är
viktiga för sportprestationen, men att spelförståelsen är avgörande, och att en låg
nivå av spelförståelse inte fullt ut kan kompenseras av god teknik och fysik.
Logiskt stämmer detta perfekt med tanken att teknisk briljans och fysisk styrka
är bortkastat om det inte används på ett effektivt sätt.
Kategoriseringen av attributen var ett sätt att skapa struktur bland dem, och vi
finner att denna struktur i viss mån stöds av resultaten. De högst skattade attri-
buten var också de mest omfattande, eller de som med andra ord motsvarar en
högre abstraktionsnivå, än de som var lägst skattade. De flesta av de lägst skat-
tade attributen är fysiska. Att bara besitta goda fysiska egenskaper är ingen pri-
mär faktor för spelförståelsen, men anses av många som ett medel för att för-
verkliga de kognitiva övervägandena (Singer et al., 1999; Williams et al., 1995;
Williams et al., 2000). Dessa studier framhåller också att spelförståelse grundar
sig på många faktorer, som träning, genetiska förutsättningar, sociala aspekter
med mera. Vi vill avsluta med att uppmärksamma på risker för cirkelresone-
mang och tautologier vid denna typ av fenomenologisk begreppsbildning.
Spelares primära uppgift är just att prestera bra, och att i allt sträva efter det. Det
är därför möjligt att spelarna fokuserar på prestation snarare än att försöka dela
upp den i olika bakomliggande faktorer, och det är därför möjligt att även spe-
larna i denna studie huvudsakligen skattat varandras prestation istället för spel-
förståelse. Även forskare kanske likställer spelförståelse med prestation, på basis
av ovannämnda multiplikativa logik. Eftersom de vet att träning och genetik
med mera också spelar in måste de även inkludera dessa faktorer. Men om så är
fallet förlorar ju spelförståelse sin unika innebörd och därmed sitt eventuella
förklaringsvärde: Detta ligger ju i att beskriva något som finns och som är vik-
tigt, men som är något annat än fysik och teknik, vilka ju är egenskaper som kan
mätas på andra sätt. Det måste alltså vara möjligt att föreställa sig en person med
god spelförståelse som saknar fysisk eller teknisk förmåga att delta i spelet. I
annat fall skulle spelförståelse lika gärna kunna ersättas av prestation, vilket
skulle innebära att spelförståelse saknar praktisk relevans även om det fortfa-
rande skulle kunna ha ett teoretiskt värde. En intressant fråga är om denna
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person måste ha spelat själv för att förvärva god spelförståelse (och därmed
måste ha haft ett visst mått av övriga förutsättningar) eller om man kan förvärva
den enbart genom att observera spelet, eller kanske till och med ha den utan
någon som helst erfarenhet av sporten ifråga.
Dessa frågor, och även de ovannämnda frågorna om hur vi använder information
för att göra bedömningar, är exempel på generella psykologiska problem som
med fördel kan studeras inom grupper som har sådan expertis som man finner
inom idrott, hantverk, musik med mera.
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