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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad för vidskepelser som kan förekomma 

inom idrottsvärlden och varför de förekommer. Studiens frågeställningar är: Vilka är 

ritualerna som utförs? Skiljer ritualerna sig mellan olika individer, grupper av individer 

och/eller mellan olika sporter, i det här fallet fotboll, tennis, ishockey och innebandy? Vilka är 

de bakomliggande orsakerna till att ritualerna genomförs? Genomförs de till exempel av 

vidskepelse (specifika erfarenheter/rädslor) eller genomförs de med hänvisning till några 

specifika kunskaper eller förnuftsmässiga skäl?  

 

Metod 

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ ansats som består av sex intervjuer med 

elitidrottsspelare från fyra olika sporter. Urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval då vi 

utförde intervjuer med elitidrottare i närområdet.   

 

Resultat och slutsats 

Studien visar att vidskeplighet förekommer både medvetet och omedvetet inom 

idrottsvärlden. Det har även framkommit att vidskepelserna varierar väldigt mycket beroende 

på individ och sport. Studien har visat att vidskepelserna kan vara allt från en specifik kost 

som är en medveten vidskeplighet, till att utföra ett kors med handen omedvetet. Studien har 

visat att vidskepliga ritualer förekommer för att individerna som utför en sport vill känna en 

trygghet eller få en känsla av kontroll under en situation som inte är hanterbar. Vidare har 

resultatet visat att de bakomliggande orsakerna till vidskepelser också är att öka 

prestationsförmågan och i vissa fall även förebygga skador. 



 
 

Abstract  

Aim 

The purpose of the study is to examine what kind of superstitions can occur within the world 

of sports and why these superstitious thoughts occur. The set of questions in this study are: 

Which rituals are executed? Does the rituals differ between individuals, group of individuals 

and/or sports, in this case football, tennis, ice hockey and floorball? Which are the underlying 

factors to the execution of the rituals? Are the rituals executed because of superstition 

(specific experience/fears) or are they executed as a reference to specific knowledge or 

reasoning? 

    

Method 

A qualitative research has been made, containing of six interviews with professionals from 

four different sports. The selection was based on comfort since we executed the interviews 

with professionals within our vicinity.   

 

Results and conclusion 

The study shows that superstition occur intentional and unintentional within world sport. It 

has also shown that superstition vary a lot depending on individual and sport. The study has 

shown that superstitions can be all from a specific diet that is intentional superstition, to 

perform a cross with the hand unintentionally. The study shows that superstitious rituals occur 

because the individuals that perform a sport want to feel comfortable or to get a sense of 

control during a situation that is not manageable. Furthermore has the study shown that the 

underlying factors to superstitions also are to increase the professionals´ performance and in 

some cases even to prevent injuries? 
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1. Inledning  
Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras begreppet vidskeplighet med synonymer som 

övertro och skrock. Det finns många olika typer av vidskepelser, framförallt kan man finna 

dessa olikheter i idrottsvärlden. Vidskeplighet är något betydelsefullt för majoriteten av de 

individer som är involverade i någon sport. Alla sporter fungerar dock olika men betyder det 

då att det kan förekomma olika typer av vidskepelser beroende på vilken sport som utförs? 

Varför förekommer vidskepelser i idrottsvärlden egentligen och är det något som sker 

medvetet eller omedvetet? 

Damisch, Stoberock och Mussweiler beskriver att tidigare forskning har visat att människor 

utför mer vidskepliga ritualer när de upplever stress, osäkerhet eller låg nivå av begriplig 

kontroll (2010:1). Det är således tydligt att vidskeplighet förekommer vid prestationskrävande 

situationer och därför kan vidskeplighet komma att användas mycket inom idrottsvärlden. 

Vi själva har upplevt en hel del vidskepelser inom idrottsvärlden, både i det verkliga livet, 

men också genom TV-rutan. Det är många gånger då vi sett fotbollsspelare och tennisspelare 

som tittar upp mot himlen och utför en ritual genom att exempelvis göra ett korstecken med 

handen. Detta är något som har väckt nyfikenhet hos oss då vi börjat undra varför dessa 

elitidrottare utför olika ritualer under avgörande matcher eller träningspass. Trots att det gjorts 

en del forskning inom vidskeplighet finns det ingen tydlig forskning kring länken mellan 

vidskeplighet och idrott. Avsikten med föreliggande studie är därför att undersöka vilken typ 

av vidskepelser som möjligtvis kan uppkomma inom bollspel, nätspel och klubbspel. 

Under denna studie kommer vi ha i åtanke hur detta arbete kan ha någon koppling till idrott 

och hälsa i skolan eller lärande. I dagsläget är vi som skribenter inte säkra om hur det ska 

kopplas samman med skolan och elevers lärande, det får resultatet av studien klargöra för oss 

och då ska vi diskutera om hur man kan forska vidare kring ämnet för att det ska gynna oss i 

vårt framtida yrke som idrottslärare. 

 

 

 

 



2 
 

1.1 Forskningsläge 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras i fyra avsnitt. Den första delen 

handlar om tidigare forskning inom vidskeplighet, den andra delen handlar om ritualer, den 

tredje om vidskeplighet och ritualer. Den fjärde och sista delen handlar om länken mellan 

vidskeplighet och prestation.  

1.1.1 Tidigare forskning inom vidskeplighet  

Det har utförts en del forskning om vidskeplighet, dock har det inte gjorts mycket forskning 

om vidskeplighet som är kopplat till föreliggande studies syfte. Det som kan kopplas är 

Skinners experiment med duvor han utförde 1948. I detta experiment ville han komma fram 

till att vidskepligt beteende kan synas hos djur. Han bevisade det genom en så kallad ”Skinner 

box” (Skinner 1948). Det resulterade i att duvorna utförde samma rörelse som de utförde när 

de blev matade. Några andra forskare är Langer och Roth (1975) som menar att illusionen om 

kontroll som människor skapar åt sig förekommer oftast under situationer där både tur och 

färdighet spelar roll. Vidare förklarar Langer och Roth (1975) att människor reagerar på ett 

ovisst sätt under oförutsägbara situationer. En forskare som byggt vidare på detta tankesätt 

som Langer och Roth kom med är Malinowski (1955). Malinowski påstår att vidskepliga 

ritualer blir alltmer normala när individer utsätts för situationer där utfallet av situationen är 

obestämd. Exempel på det skulle kunna vara innan ett sportevenemang eller innan en match i 

vilken sport som helst. Dock säger Malinowski att det inte finns forskning som tyder på att 

det finns en direkt länk mellan ovisshet och vidskeplighet, detta är endast teorier. 

 

Den tidigare forskning vi studerat har visat att individer skiljer sig när det kommer till om vad 

de uppfattar som kontrollerbara miljöer. Individer med ett inre fokus (ett fokus på sig själv) är 

benägna att se omständigheters utfall som ett utfall av deras egna handlingar, medan individer 

med ett yttre fokus (fokus på yttre faktorer) är benägna att se omständigheternas utfall helt 

orelaterade till individens handlingar, det är tur, ödet eller slumpen som påverkar utfallet 

(Rotter 1966). Överraskningsvis har tidigare forskning visat att relationen mellan inre/yttre 

fokus och vidskeplighet inte har avkastat ett entydigt resultat. Fastän de flesta forskarna har 

funnit att individer med yttre fokus är mer benägna att utföra vidskepliga ritualer (Tobacyk 

och Milford 1983), så finns det bevis för motsatt ställningstagande (van Raalte, Brewer, 

Nemeroff och Linder 1991). Van Raalte utförde ett experiment med individer som inte hade 

någon form av erfarenhet med att spela golf. Individerna fick välja mellan bollar som hade 

fyra olika färger och de hade 50 putt var. Det visade sig att individer som menar att deras 



3 
 

handlingar påverkar omständigheterna (inre fokus) valde en boll av samma färg efter att ha 

lyckats få in den i hålet. Det blev en ”tur” boll. Genom detta experiment, menade van Raalte 

(1991), att individer med ett inre fokus är mer benägna att utföra vidskepliga ritualer. 

 

1.1.2 Tidigare forskning om ritualer 

Ritualer har funnits långt innan människors existens enligt Stephenson (2015). Enligt honom 

kan man se olika ritualer inom djurens värld, exempelvis på getingar. Han drog ett exempel på 

en ritual som getingar kunde göra och det var att de skakade på rumpan när de kom tillbaka 

till bikupan. Han påpekar att ritualer är inte endast andligt eller har med religiösa trossystem 

att göra. Vidare förklarar han att ritualer är något biologiskt som mänskligheten ärvt sen 

urminnestider (Stephenson 2015:12). 

Idén av ritualer är en konstruktion, en kategori eller ett verktyg av analyser som är uppbyggda 

från en samling av etnografiska beskrivningar och många överskattade otestade antaganden. 

Idén har blivit tvingad in i praktik för att försöka förklara rötterna av religion i mänskligt 

beteende på ett sätt som är begripligt för västvärlden i detta århundrade. Andrew Lang, 

forskare inom etnologi, förklarade teorin med följande påstående: The theorist who believes in 

ancestor-worship as the key of all creeds will see in Jehovah a developed ancestral ghost. 

Bell 1999:21). Detta citat kan starkt kopplas till våra informanter som ansåg de professionella 

spelarnas ritualer som en väg att gå för att lyckas. De professionella spelarna 

helgonförklarades nästan av informanterna.  

1.1.3 Vidskeplighet och ritualer 

I Schippers och van Langes (2006) forskning presenterade de en form av teori där 

förklaringen om varför människor använder sig av vidskepliga ritualer. Det människor gör är 

att de skapar en illusion av kontroll. Schippers och van Lange (2006) påstår att människor 

generellt är benägna att se sig själva som en orsak till konsekvenserna av en situation, även i 

situationer där de egentligen inte har någon påverkan. Teorin förklarar att individer utför 

vidskepliga ritualer för att få kontroll på situationer som de egentligen inte kan kontrollera 

samt lämna över kontrollen åt högre makter för att få individen att känna trygghet. Enligt 

Schippers och van Lange (2006) så sker detta oftast i situationer där både skicklighet och tur 

spelar en roll, d.v.s. i tävlingsinriktade sporter. Inom tävlingsinriktade sporter så avgörs 

matcher oftast i en mix av tur och skicklighet, därför kan individer vara mer benägna att 

utföra vidskepliga ritualer i hopp om att skapa en illusion av kontroll.  
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Vidare beskriver Schippers och van Lange (2006) att det finns en del förklaringar till varför 

människor vänder sig till vidskeplighet under situationer som egentligen avgörs av tur. En 

förklaring är att människor är benägna att se en länk mellan deras handlingar och utfall, när 

det egentligen inte finns någon länk. Denna förklaring kan kopplas samman med vad Skinner 

(1948) kom fram till i sitt experiment med duvor. ”Skinner box” bestod av duvor som blev 

matade i olika intervall. När maten delades ut kunde duvorna utföra olika rörelser, ena gången 

kunde en duva vrida på huvudet medan en annan kunde gå runt i en cirkel. Det resulterade i 

att duvorna fortsatte utföra samma rörelser då duvorna trodde att en specifik rörelse 

resulterade i att de blev matade. En andra förklaring är att människor påstår att världen är 

rättvis. Detta är en hypotes där man påstår att människor får vad de förtjänar och förtjänar vad 

de får. Människor lämnar ingenting åt ödet, alla handlingar har en konsekvens och olika 

handlingar innebär olika konsekvenser. En tredje förklaring, människor är generellt mer 

benägna att koppla samman sin framgång med sin skicklighet och förmågor samt att 

människor kopplar samman sina misslyckande med externa omständigheter. Detta kan vara en 

anledning till varför människor är benägna att koppla framgången till sina förmågor medan 

det egentligen bara är ett resultat av ren tur. Således, kan människor av naturliga skäl vara 

benägna att förväxla tur och skicklighet, vilket kan förklara varför människor tror att de kan 

påverka ödet genom att utföra vidskepliga ritualer Schippers och van Lange (2006).     

1.1.4 Länken mellan vidskeplighet och prestation 

Vidskeplighet må komma i en hel del olika former, allt från Michael Jordans undershorts till 

Serena Williams turstrumpor, dock definieras det som irrationella tankar. Där objekt, 

handlingar eller omständigheter som inte är logiskt kopplade till en händelse kan påverka den 

(Damisch, Stoberock och Mussweiler 2010:1). Tidigare forskning om vidskeplighet har 

demonstrerat att folk är mer benägna att utföra vidskepliga ritualer när de upplever känslor av 

osäkerhet, hög psykologisk stress och låg nivå av begriplig kontroll. Vidare kan man se att 

dessa kännetecken ofta kopplas samman med viktiga prestationskrävande situationer. Det är 

inte chockerande att vidskeplighet används mest av två grupper vars medlemmar utför 

prestationsbaserade uppgifter, d.v.s. elitidrottare och studenter (Damisch, Stoberock och 

Mussweiler 2010:1).  

Det är inte fullt bevisat om vidskeplighetens konsekvenser. Även om vidskeplighet anses som 

en skapelse av irrationella tankar, så är det möjligt att om man lägger en extra ansträngning på 

utförandet av en vidskeplig ritual så kan det resultera i en fördel för individen. De facto, 

forskare har spekulerat om att utföra en vidskeplig ritual reglerar den psykologiska pressen 
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och skapar en känsla av kontroll samt en känsla av förutsägbarhet i en miljö som normalt sätt 

är kaotisk (Damisch, Stoberock och Mussweiler 2010:1). Slutligen påstår Damisch, Stoberock 

och Mussweiler att när individen får en psykologisk fördel resulterar det även i en förbättrad 

prestation. Vidare förklarar forskarna att en aktivering av vidskepliga tankar och beteenden 

leder till en förbättrad prestation i nästkommande uppgift. Detta påstående stärks med hjälp av 

forskning som menar att vidskeplighet - prestationslänk anser att uppfattad självtillit d.v.s. 

folks tro på sina egna förmågor med att lyckas i en särskild situation kan spela en central roll i 

att vända de irrationella vidskepliga tankarna till märkbara fördelar i prestationen. Till denna 

teori finns det två sidor som forskarna nämner. Den vidskepliga sidan, där det har 

demonstrerats att tron på tur är relaterat till koncept om självtillit, exempelvis optimism, hopp 

och självförtroende. Ju mer folk tror på tur, desto mer optimistiska och hoppfulla är de samt 

att det stärker deras självförtroende. På prestationssidan är det väl etablerat, tillsammans med 

förmågor och teknik, att en av de viktigaste faktorerna som utökar individers prestation är 

självförtroendet. Ju bättre självförtroende individer har i sin egen förmåga desto bättre 

presterar de (Damisch, Stoberock och Mussweiler 2010:2).  

På Gymnastik- och idrottshögskolans (GIH) hemsida beskrivs begreppet prestation av 

Kierkegaard (2016-05-31). Prestation som forskningsinriktning vid GIH omfattar studier om 

hur en Prestation som forskningsinriktning vid GIH omfattar studier om hur en individ ska 

förbättra sin prestationsförmåga. I forskningsinriktningen ingår tävlingsidrott, forskning på 

olika prestationsnivåer, inklusive effekter av träning vid olika funktionsnedsättningar i olika 

åldrar. Regeringen har ett mål om att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft genom 

en elitidrottssatsning vilket är starkt kopplat till området kring prestation. För att öka en 

nationell prestige behövs det en förbättrad prestation på elitnivå, som därefter kan resultera i 

spin-off effekter i form av att det ska stimulera barn/ungdomar till att satsa på idrott/fysisk 

aktivitet.  

Begreppet elitidrott saknar en entydig och allmänt vedertagen definition i Sverige. Svenska 

Akademiens ordlista (SAOL) och (NE) har inte utfört någon precisering av begreppet. Därtill 

har medlemsförbundet i Riksidrottsförbundet (RF) aldrig enats om ett gemensamt synsätt för 

vad ”elitidrott” kännetecknar i förhållande till övrig idrott. Visserligen föreligger det en 

enighet om att begreppet hänvisar till ”de allra bästa” inom olika idrotter. Därefter återstår det 

även om formuleringen avser att fastställa de bästa geografiskt (exempel med hänvisning till 

internationella, nationella eller regionala tävlingar) eller om det avser de bästa utövarna inom 

en specifik klubb. Det föreligger även en delad mening om elitbegreppet enbart är avsett för 
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seniorer eller om man även ska inkludera ungdomslag, juniorer, veteraner och så vidare 

(Norberg 2012:14–15). 

 

Bleak och Frederick (1998) är två forskare som utfört en studie kring idrott och 

prestationsångest. De menar att det bör vara samma förutsättningar när man möter en 

underordnad motståndare som när man möter en likvärdig eller en överordnad motståndare. 

Dock förväntade de sig att det skulle ske ett större engagemang för vidskepliga ritualer när 

individer spelar mot en likvärdig eller överordnad motståndare. Detta tankesätt är baserat på 

föreställningen om att förluster väger tyngre än vinster. Möjligheten att förlora, tillsammans 

med tron om att man kan minimera chansen för förlust, är relativt högre när man spelar mot 

en likvärdig eller en överordnad motståndare. Följaktligen blir nivån av ovisshet högre när 

man spelar mot en likvärdig eller överordnad motståndare, vilket resulterar i en högre nivå av 

engagemang med att utföra vidskepliga ritualer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad för vidskepelser som kan förekomma 

inom idrottsvärlden och varför de förekommer. För att besvara syftet har följande 

frågeställningar formulerats fram: 

● Vilka är ritualerna som utförs? 

● Skiljer ritualerna sig mellan olika individer, grupper av individer och/eller mellan 

olika sporter? 

● Vilka är de bakomliggande orsakerna till att ritualerna genomförs? Genomförs de till 

exempel av vidskepelse (specifika erfarenheter/rädslor) eller genomförs de med 

hänvisning till några specifika kunskaper eller förnuftsmässiga skäl?  

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
I följande avsnitt definieras begreppen: tvångssyndrom, vidskepelse och övertro samt ritual. 

Dessa begrepp är betydelsefulla för att förstå denna studie därför sker en definition av dem. 

1.3.1 Tvångssyndrom  

Inom begreppet tvångssyndrom involveras även tvångshandlingar samt tvångstankar. Folk 

som påverkas av tvångssyndrom lider av tvångshandlingar samt tvångstankar. Under åren kan 

en enskild person som lider av syndromet påverkas flertalet gånger av den (Bejerot 2002:21). 
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Det behöver exempelvis inte alltid endast vara en tvångstanke som kan uppkomma utan flera 

under året. En person som lider av sjukdomen skall inte endast vara "lite extra noggrann" med 

saker och ting eller "överdrivet vidskeplig" utan det som symboliserar begreppet är att 

handlingarna och tvångstankarna medför så att personen fungerar sämre under vardagen. 

Syndromet återupptar sig flertalet gånger om dagen, för vissa kan det dessutom ske under all 

vaken tid (Bejerot 2002:21). Syndromet påverkar personen på ett sätt som leder till irritation, 

påträngande, outhärdlighet samt återkommande tvångstankar. Ibland kan syndromet påfresta 

en person till en grad att han/hon försöker reda ut problemet med tvångstanken han/hon lider 

av. När en sådan situation uppstår där personen hamnat i olust, obehag och oro brukar det i 

väl grad leda till att personen gör lugnande tvångshandlingar eller ritualer för att må bättre 

(Bejerot 2002:23). Exempel på tvångshandlingar som brukar tillkomma är att tvätta sig ofta, 

utföra magiska ritualer som att be en bön, kontrollera spis med mera. Dessa tvångshandlingar 

genomförs för att neutralisera tvångstankarna, de blir ofarliga samt att de försvinner. På det 

sättet känner personen sig bekväm till mods för stunden.  

1.3.2 Vidskepelse och övertro 

Vidskeplighet är ett begrepp som är svårt att definiera. I NE får man fram synonymer som 

övertro och skrock samt att det är en term som beskriver supranormala krafter, makter och 

sammanhang. Vidskepelse kan variera från tid och rum beroende på hur världsbilden ser ut 

och hur den utvecklas. Exempelvis som hur vi idag betraktar den medeltida tron på troll, feer, 

häxor och tomtar som vidskepelse, har vi ingen aning på om hur nästa generation kommer att 

tycka om de trosföreställningar vi betraktar som legitima. En brittisk professor i psykologi, 

Jahoda, beskriver i boken Fördomar, vidskepelse och övertro (1969:13) att övertro är ett 

begrepp som är relativ om tid och plats. Professor Heath hade en uppfattning om en 

sannolikhetsgrad. Om inte sannolikhetsgraden kan beräknas, så är trosföreställningen 

vidskeplig. Jahoda kopplar det till när Röntgen tillkännagav sin upptäckt av röntgenstrålarna 

så blev han sålunda till åtlöje av samtida forskare. För att sådana saker var alltför osannolika 

för att man skulle kunna tro på dem. I samma veva kan man koppla till den slutsatsen om 

övertro. En gång i tiden var häxor, trollkarlar och feer en del av samhället medan idag så hör 

dessa vidunder endast hemma i barns sagoböcker. Vissa föreställningar är bevisbart osanna 

och därför har man rätt till att kalla dem vidskepliga. Dock påpekar Jahoda att det är svårare 

än så. Då det är väldigt svårt att komma med negativa bevis för att förklara vidskepligheten. 

Experimenten har sina svagheter och fallerar vid sin validitet. Därför blir begreppet ”osann 
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föreställning” beroende av ett visst kunskapsstadium. Där är sant tills ett kunskapsstadium 

kan bevisa motsatsen (Jahoda 1969:14).  

Begreppet vidskeplighet är starkt förknippat med negativa associationer då människor har 

svårt att medge att de är vidskepliga idag. I vårt nutida samhälle så finns det ”avvikande” 

trosföreställningar från vad som allmänt är vedertaget. För att förfina det hela så använder 

man begrepp som gammal folktro, orientalisk visdom eller ockult vetenskap (Jahoda 1969:10).  

Jahoda konstaterar att det är svårt att tydligt definiera begreppet vidskeplighet då varje individ 

har en egen uppfattning om vad vidskeplighet är. Det är sällan två olika individer definierar 

vidskeplighet på samma sätt.  

Om en bestämd tro eller ett bestämt handlingssätt nämns som vidskepligt, så är detta 

uteslutande baserat på författarens egen bedömning att upplysta moderna människor 

skulle vara överens om att betrakta företeelsen som vidskeplig. Det är klart att en sådan 

bedömning kan vara felaktig (Jahoda 1969:19). 

1.3.3 Ritual 

Begreppet ritual är svårt att definiera eftersom begreppet är väldigt brett. Forskare kunde 

definiera den på olika sätt, ofta kunde definitionen vara helt olik den andra. Därför har vi valt 

att beskriva om vad vi menar med begreppet ritual i denna studie för att det ska bli så 

förståeligt som möjligt. 

Forskarna gick emot varandras definitioner samt att ingen av deras definitioner kunde kopplas 

till studien då definitionerna baserades på religion eller magi. De forskare som är nämnvärda 

för vår studie är psykoanalysenens fader Freud som jämförde ritualen med tvångshandlingar 

och skickade bort den därmed till neurosernas värld och han ansåg även att ritualer som 

begränsande för individen.  

Antropologen Malinowski såg däremot ritualer som något positivt. Han påstod att den leder 

undan ångest i situationer som normalt är väldigt svåra för individen att ta kontroll över 

(Hornborg 2005:19). Malinowskis definition kan starkt kopplas samman med vad studien 

syftar med begreppet ritual. I föreliggande studie används begreppet ritual för att beskriva 

elitidrottares vanor/rutiner som utförs innan, under och efter match/träning. En ritual kan vara 

inom sporter en upprepande vana för att känna en trygghet eller för att stänga ut utomstående 

tankar och fokusera på sin egen prestation. 
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2. Metod  
Undersökningen i föreliggande uppsats bygger på sex kvalitativa intervjuer med idrottare på 

elitnivå. Under uppsatsen kommer vi att använda oss av fiktiva namn för att ingen ska kunna 

ta tillvara på informanternas personuppgifter. Vi har även gjort en närläsning på litteratur som 

ska hjälpa oss på traven inför intervjuerna. Intentionen med den kvalitativa ansatsen är att få 

en bredare kunskap och information kring vad för vidskepelser som kan förekomma inom 

idrottsvärlden. För att genomföra intervjuerna användes en intervjumetod som var 

halvstrukturerad. Kvale och Brinkman förklarar att den halvstrukturerade intervjumetoden 

hjälper till att få en förståelse för teman i den levda vardagen ur informantens eget perspektiv. 

Vidare förklarar de att en sådan metod kan resultera i att den som intervjuar kan ställa 

följdfrågor till informanten. (Kvale & Brinkman 2014:45).  

2.1 Urval  

Undersökningens avgränsning av informanter bygger på ett bekvämlighetsurval. Med det 

menas att vi kommer intervjua idrottare som spelar på elitnivå i närområdet. Vi kontaktade 

sex personer via både Facebook och bekanta som bidrog med hjälp för att nå informanterna. 

Anledningen till att vi valde dessa informanter var för att de spelar på elitnivå samt att vi hade 

någon form av bekantskap med dem vilket kan leda till en trygghet under intervjuerna. 

Informanterna fick frivilligt välja om de skulle delta i undersökningen samt att de fick avbryta 

mitt under intervjun ifall det inte kändes rätt att prata om ämnet.     

2.2 Datainsamling 

 I början av intervjuerna förklarades syftet med studien för att de ska få en bredare bild på vad 

det är informanterna ska bli intervjuade om. Detta för att svaren på frågorna ska resultera i 

bättre material för oss att bearbeta. Då vi och informanterna hade en bekantskap ledde till att 

intervjuerna kändes mycket tryggare och resulterade i att det flöt på utan några nervösa 

pauser. Vi formulerade intervjufrågorna utifrån den halvstrukturerade intervjumetoden som 

Kvale och Brinkman nämner (se bilaga 2) (2014:5). Detta för att öppna upp möjlighet för 

informanterna att själva framföra sin egen tolkning och värdering kring frågorna som ställdes. 

Vidare ledde detta i sin tur till att informanterna lättare kunde besvara frågorna.  Samtliga 

intervjuer genomfördes på ett Café som är anpassat för studenter där miljön är lugn och 

harmonisk. Valet av plats i Caféet medförde till djupare svar då miljön inte stressade upp 

deltagarna. Vi valde att utföra intervjuerna enskilt där en av oss ledde intervjun medan den 

andra antecknade ner nyckelord, i samma veva spelades intervjuerna in via våra mobiler. Vi 

valde att intervjua informanterna enskilt för att få längre och bättre svar till skillnad från att 
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informanterna skulle bli intervjuade i grupp. Hade man gjort intervjuerna i grupp skulle det 

förmodligen leda till att informanterna skulle gå efter grupptryck. Med grupptrycket menar vi 

att det skulle kunna leda till att en informant skulle besvara på en fråga och de andra endast 

skulle hålla med istället för att komma med egna svar. Vilket skulle leda till att materialet blir 

betydligt tunnare. Samtliga intervjuer tog ungefär 30-40 minuter var och samlades in genom 

inspelningar av intervjuerna.         

2.3 Databearbetning  

Vi började med att transkribera de inspelade intervjusvaren för att sedan tematisera dessa för 

att tydliggöra vilken kunskap som vi var ute efter. Studiens ”varför” och ”vad” besvarades 

således innan frågan ”hur”. Det betydelsefulla var att se över vilken kunskap som redan fanns 

eftersom Hassmen, Hassmen och Plate menar att trovärdigheten är beroende av hållbarheten 

(2003:42). Detta hjälpte oss att strukturera upp materialet som i sin tur förenklade utförandet 

av en innehållsanalys. Vi utförde således en innehållsanalys av de tematiserade intervjusvaren 

som ledde till följande två kategorier; Ritualer som kommer i uttryck samt De olika sporterna 

och bakomliggande faktorer till de olika ritualerna. Kvale och Brinkman (2014:244) förklarar 

genom att få en överblick över den stora mängden datainsamling, som ska underlätta analys 

och tolkning, så är det nödvändigt att kategorisera intervjusvaren.  

2.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Tillförlitligheten i denna studie byggdes på reliabiliteten hos informanternas svar under 

intervjuerna. Reliabiliteten ökar när resultaten upprepas vid andra tillfällen, av antingen andra 

forskare eller andra intervjuare. Frågorna som diskuteras om studiens reliabilitet är om 

informanterna skulle ge olika svar till olika intervjuare, beroende på hur frågorna ställs. 

Därför bör ledande frågor undvikas vilket det har gjort i föreliggande studie (Kvale och 

Brinkmann 2014). Trovärdigheten i föreliggande studie stärks ytterligare då tidigare forskning 

inom samma område har fått fram liknande resultat samt att informanternas svar på 

intervjufrågorna har överensstämt med varandra vilket ger en högre reliabilitet till studien 

(Boolsen 2007).  

Innan mötet med den första informanten genomfördes det två testintervjuer för att försäkra oss 

om att intervjufrågorna var förståeliga och tydliga. Ena testintervjun genomfördes genom 

inspelning samtidigt som en av oss skrev ned svaren. Den andra testintervjun genomfördes 

med att vi bara spelade in intervjun och skrev ned punkter för att komma ihåg väsentliga svar. 

Vi kände oss mer bekväma med det sistnämnda arbetssättet då vi använt oss av denna metod 
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tidigare. Vi anser att detta arbetssätt gynnar intervjuns flyt och att vi båda blir aktiva med 

följdfrågor.  

2.5 Etiska riktlinjer 

Vi har förklarat under intervjuernas gång för informanterna att det som har sagts under 

intervjuerna ska hållas konfidentiellt. Trost belyser att det är viktigt för informanten att det 

som sägs under intervjun ska hållas konfidentiell. Med konfidentialitet menas att det som sägs 

under intervjun endast får hållas inom ramen av den och inte utanför. (Trost 2010:61). 

Vetenskapsrådet (2002) säger att det finns fyra huvudprinciper man ska följa vid en intervju 

och en av dem tillhör konfidentialiteten. De fyra huvudprinciperna Vetenskapsrådet nämner är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

Dessa fyra huvudprinciper tog vi hänsyn till under intervjuerna genom att vi började med att 

informera informanterna om syftet av den föreliggande studien för de ska kunna förstå vad 

studien handlar om. På så vis underlätta för de under intervjuerna samt har vi förklarat att 

ingen kommer att kunna ta tillvara på deras personuppgifter. Därför har vi valt att använda oss 

av fiktiva namn. Därefter förklarade vi för de att det är helt frivilligt att ställa upp på intervjun 

och att ingen kan tvinga dem att vara delaktiga. Slutligen förklarade vi att datainsamlingen 

enbart kommer att användas för föreliggande studie och inte något annat. 
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3. Undersökning, analys och tolkning  
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen utifrån två olika kategorier: Ritualer 

som kommer i uttryck och De olika sporterna och bakomliggande faktorer till de olika 

ritualerna. Informanterna som deltar i undersökningen spelar på elitnivå, antingen inom 

bollspel, nätspel eller klubbspel.  Resultatet inleds först med kategorin Ritualer som kommer i 

uttryck under rubriken 3.1. Vidare presenteras kategorin De olika sporterna och 

bakomliggande faktorer till de olika ritualerna under rubriken 3.2. Varje kategori avslutas 

sedan med en tydlig sammanfattning. 

3.1 Ritualer som kommer i uttryck 

Resultatet av intervjuerna har visat att samtliga informanter har sina egna ritualer. Många 

identiska med andra och ett exempel som samtliga informanter nämnde att en viss sida av 

kroppen ska utföra en rörelse först. Det kan vara att vänster strumpor ska sättas på först eller 

att höger arm ska genom tröjan innan vänster. På frågan: Har du någon gång upplevt att du 

själv använder dig av en ritual inför en match/träning? Kan du ge exempel? Svarade Marvin 

på följande sätt: 

När jag byter om så byter jag alltid vänster först med allting. Vänster skridsko, vänster 

handske, tejpar vänster benskydd först. Jag till och med sätter in vänster arm först i tröjan. Om 

jag inte gör det och förlorar kommer jag känna att förlusten beror på att jag tog på mig 

klädseln i fel ordning.(Marvin) 

En annan informant hade liknande ritual men endast inför match och när han var mycket 

yngre än vad han är nu. Dante uttrycker sig på följande sätt: 

När jag var yngre så var jag tvungen att ta på mig höger doja och höger benskydd först 

men nu i äldre dagar och känner mig mer bekväm i mig själv och man känner att man 

har mognat så gör jag inte dem här grejerna längre. (Dante). 

Karl hade en ritual som var rätt utmärkande. Inför varje träning samt match var han tvungen 

att ha på sig först en vanlig strumpa och därefter en hög strumpa över den. Han påstod att det 

skulle stabilisera foten och på så sätt undvika skador. 

Sista 4-5 åren har jag haft en rutin att alltid spela med dubbla strumpor inomhus vare 

sig jag spelar innebandy eller fotboll. Det är alltid vanliga strumpor först därefter höga 

strumpor över. Har jag inte det så känns det att jag är ostabil i fötterna. Skulle jag 

glömma att ta på mig dubbla strumpor och förlora skulle jag tycka att förlusten beror på 

mina strumpor. (Karl). 

Våra informanter som spelar tennis hade en annorlunda ritual när det kommer till att en viss 

sida ska utföra en rörelse före än den andra. Båda informanterna behövde kliva in på planen 

med ett visst ben före än den andra. Pernilla svarade på följande sätt: 
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Innan jag går in i planen så måste jag gå in med vänster fot först. Gör jag inte det så 

mitt spel påverkas eftersom jag skulle tänka på det istället för att fokusera på matchen. 

Mina ticks jag har kan ha påverkats av att jag tittar mycket på TV där jag följer ett 

tennisproffs. Tennisproffset jag följer har en hel del ticks och jag kan ha fått det från 

honom. (Pernilla). 

Ragnar hade en liknande form av ritual som han påstod förekom av samma anledning som 

Pernilla, att följa tennisproffsen på TV. Dock var det en liten skillnad mellan han och Pernilla. 

Han svarade på följande sätt: 

När jag gick in på planen så behövde jag gå in med höger fot först annars så skulle jag 

inte kunna prestera. Mina tankar hade varit någon helt annanstans under matchen. 

(Ragnar) 

En annan gemensam nämnare som var tydlig hos samtliga informanter, men som är rätt 

logisk, är att nästan alla har specifika kostrutiner och att samtliga hade någon form av 

energihöjande tillskott som de åt eller drack under matchernas gång. Ett intressant exempel 

var det Dante förklarade om sin kost med att ständigt äta laxfilé innan match. Dante berättar: 

Innan match måste jag äta min laxfilé med kokt potatis. Jag har läst och hört att just 

laxen är enkel att smälta samt att den får mig att känna mig lätt under matchen. Den gör 

mig inte dålig i magen eller något sådant skit. Sen med tiden har det blivit en rutin som 

jag alltid burit med mig. (Dante). 

Karl hade matvanor som skiljde sig från resterande informanter. Det var att han åt thai mat 

inför varje match. Att han åt det inför match hade inte med prestationen att göra, det var 

endast för att det är hans favoritmat.  

Jag äter alltid thai mat för jag älskar thai mat överlag, inte för att höja min prestation. 

Jag äter thai mat inför match samt varje gång jag fick chans att välja vad jag skulle äta 

innan bortamatcher valde jag att äta det. Kanske man fick extra energi av den starka 

maten. (Karl). 

Informanten Marvin lade inte mycket vikt på sin kost, det kvittade om vad han åt inför match. 

Det som stack ut var hans rutin med kaffe infor matcher. 

Så fort jag kommer till ishallen tar jag en kopp kaffe för att öka prestationsförmågan. 

Sen byter jag om för att gå ut på isen och där jag åker runt bara för att få grepp om hur 

isen känns. Därefter kommer jag tillbaka in i omklädningsrummet för att dricka min 

andra kopp kaffe innan uppvärmningen börjar. Detta gör jag för att få en energikick 

precis innan matchstart. (Marvin). 

Häften av informanterna nämnde även att de hade tron som en viktig rutin inför både match 

och träning. Orsakerna kunde variera mellan informanterna men den största likheten till varför 
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de använde sig av tron var bland annat i skadebyggande syfte och för att känna lugn och 

trygghet. 

På grund av min starka kristna tro så brukar jag innan varje match gå till kyrkan, där jag 

känner frid och känner att jag får ett lugn som gör att jag presterar under match. Jag ber 

alltid innan match och väl på plan brukar jag göra korstecknet för att Gud är alltid med 

mig och det ska leda till att min prestation ska ökas och det gör så att jag känner 

trygghet. Att jag ber tillför också att jag undviker skador för att jag får hjälp av högre 

makter. (Marta). 

Dante förklarade att han inte hade någon direkt rutin när det kom till tron, han utförde något 

korstecken innan match. Men när han kom upp i åldrarna så kom han till insikt att hans kropp 

är betydligt skörare än när han var ung. Detta resulterade i att hans tro blev en rutin inför 

match och träning, han utför korstecken på olika kroppsdelar som han anser är mest sårbara. 

Det som har trätt fram nu på senare tid är att jag gör ett korstecken när jag kliver in på 

plan inför träningar och att jag gör korstecken på bägge sidorna av höfterna, det är som 

att jag helar dem. Jag vill inte råka ut för någon onödig skada i bakre eller främre lår. 

Att jag utför dem här korstecknen så resulterar det i att resten av kroppen också 

beskyddas. (Dante).   

Till skillnad från de andra informanterna använde Pernilla sin kristna tro till en form av 

prestationshöjande rutin. Trygghet, lugn och skadeförebyggande var inga väsentliga faktorer 

för henne, det var mer för hennes prestation.  

Jag ber alltid, alltid, alltid till Gud innan mina matcher för att det ska öka min 

prestation samt ge mig tur i spelet under en match. Den kristna tron står mig nära. 

(Pernilla). 

Samtliga informanter hade erfarit från omklädningsrummet där en lagkamrat utförde sina 

ritualer inför match eller träning. Dock ska vi endast belysa de som utmärkte sig lite mer än 

de andra för att undvika upprepning av likartade ritualer. På frågan: Har du erfarit att någon i 

laget använt sig av någon slags ritual inför en match/träning? Förklarar informanten 

följande:  

Jag hade en kompis i klubben, han gillade att spela tv spel. Varje gång han hade träning 

eller match, tre timmar innan så undvek han att spela för att inte trötta ner huvudet. Det 

var en av hans riktiga ritualer. Sen så kunde han inte heller spela i t-shirt, utan han 

spelade alltid med ett linne, ett pannband vare sig det var inomhus eller utomhus. Nötter 

var viktigt för honom, både innan träning och match. Han härmade sin favoritspelare, 

Rafael Nadal med allt. Ett exempel kan vara att han imiterade hans rörelser, samma 

uppvärmning och rutiner. Han gick så långt att han även hade samma intressen utanför 

plan, fiske. (Ragnar). 
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Dante berättade intressanta anekdoter om tidigare lagkamrater och en tränare som han ansåg 

var värda att nämna. Till exempel berättade han om en tidigare lagkamrat som hade en 

specifik cykelbyxa, en vän som åt en hel påse godis samt en tränare som slog till dem på 

bröstet inför match.  

Något spontant jag tänker på är en tidigare lagkamrat som var tvungen att ha på sig en 

cykelbyxa under shortsen under match. Han förlitade sig inte på materialarna heller, 

han tog med sig den hem och tvättade den på egen hand. Min tränare år 2002, jag vill 

inte nämna namn, men han slog oss riktigt hårt på bröstkorgen inför match. Han hade 

jävligt stora händer också så de kändes som om han skulle spräcka revbenen på en. Det 

var hans grej, det var hans sätt avreagera någon form av kraft plus så fick han oss att bli 

taggade inför matchstart. Jag hade även en lagkamrat som var gottegris. Han åt en hel 

påse lösviktsgodis innan match. (Dante) 

Likt sig själv hade Marta en lagkamrat som inför match utförde ritualer men starkt anknytning 

till sin religiösa tillhörighet. Vidare förklarar Marta sin lagkamrat på följande sätt: 

Jag har en vän som är muslim och hon behöver alltid be innan match. Hon brukade gå 

till et enskilt rum för att be. Sedan innan vi går ut på plan så plockar hon fram något 

halsband som hon pussar tre gånger på, mellan varje puss lägger hon halsbandet mot 

pannan. Det var en form av ritual som jag lade märke till. (Marta). 

 

3.1.1 Sammanfattande analys  

Resultatet av intervjuerna visade att hälften av informanterna upplever att deras tro har allt 

från en skadeförebyggande, trygghet, och prestationshöjande effekt. Den andra halvan 

nämnde inte tron som en ritual inför sitt spelande. De flesta (5 av 6) informanter hade kosten 

som gemensam nämnare då de hade olika uppfattningar kring det. Fyra av dem var överens 

om att inte äta för tung mat. Informanternas matvanor kunde vara att äta lätta måltider som 

sallad, fisk, pasta eller kyckling för att inte påverka deras prestation på ett negativt sätt. Dock 

var det en informant som stack ut då han åt en specifik maträtt inför varje match, inte för att 

det skulle gynna hans prestation, utan endast för att det var hans favoriträtt. En av 

informanterna såg dock inte kosten som en väsentlig faktor inför sitt spelande utan använde 

sig istället av energihöjande tillskott som två koppar kaffe inför varje träning/match.  

Intervjuerna har även visat att fem av sex informanter har en ritual där en sida av kroppen 

behöver utföra en rörelse före den andra. Det kunde vara allt ifrån att kliva in på plan med ena 

foten före den andra eller klä på sig all utrustning på vänster sida först. Varför det var på det 

sättet kunde informanterna inte riktigt svara på. En av informanterna beskrev dock att det vara 
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ett fungerande koncept och därför kände han/hon sig tvungen att utföra samma koncept varje 

gång innan avgörande matcher/träningar. 

Informanterna fick även berätta om de erfarit att en lagkamrat har visat tendenser på ritualer 

inför match/träning. Samtliga informanter hade något att berätta men vi lade fokus på de mer 

utmärkande ritualer som uttrycktes. Det visade sig att ritualer kan komma i olika former, allt 

från religiösa riter, äta godis innan match till att inte spela tv-spel tre timmar innan match. 

Intervjusvaren visade att det inte endast finns en ritual som en eller två individer använder sig 

av utan det kan finnas flera individer i samma klubb som utför många olika former av ritualer. 

Informanterna kunde förlöjliga andras ritualer men var själva blinda över hur unika deras 

ritualer var. Exempelvis gjorde en informant narr av en tidigare lagkamrat som åt kexchoklad 

inför varje match medan informanten själv har utvecklat samma ritual under senare år.   

3.2 De olika sporterna och bakomliggande faktorer till de olika ritualerna 

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga informanter gav olika exempel på hur deras 

prestation förbättrades på grund av deras ritualer. Samtliga informanter menade även att de 

skulle ha svårt att fokusera om de skulle missa sina ritualer. Endast en av sex informanter 

förklarade om hur hans ritualer påverkar honom fysiologiskt och byggde sitt argument på 

kunskap han läst om. Resterande informanter förklarade att deras ritualer kom per automatik, 

att det är som ticks/tvångssyndrom, en rutin som gör att man känner sig bekväm och även en 

religiös rit som är skadeförebyggande. På frågan: Varför genomför du ritualerna/tror du att 

ritualerna genomförs? För att prestationen ska blir bättre, eller annat? Svarade Marvin på 

följande sätt: 

Det har blivit mer som en rutin som får mig att känna mig bekväm och därför gör jag 

dessa grejer. Detta gör jag inför match och det har alltid känts bra därför fortsätter jag 

med dessa rutiner. Missar jag någon av rutinerna känns det som om något fattas och 

under match kan det hända att jag tänker på det jag missat. (Marvin).   

En informant som skiljde sig från resterande var Dante då han resonerade kring sina 

fysiologiska rutiner. Han förklarade att kosten och energitillskott är det som förbättrar hans 

prestation och inte ritualer som att ta på sig en sko före den andra. 

Jag har alltid dextosterol gömd i strumpan som jag stoppar i munnen sista kvarten av 

matchen för att få ytterligare energi. Detta har jag alltid använt mig av för att jag tycker 

att det förbättrar min prestation och håller mig på tårna ända in till sista minuten. En 

annan grej som jag tycker har förbättrat min prestation är att äta lax inför varje match 

då lax inte är så svårsmält jämfört med en köttbit har jag läst. Skulle jag missa detta 

skulle jag tappa mycket fokus. (Dante). 
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En annan informant som stack ut lite var Marta med hennes resonemang om att hennes tro ger 

skyddande kraft mot skador och på så sätt blir det en förbättring i hennes prestation. Marta 

förklarar:  

På grund av min starka tro så är jag övertygad att med Hans kraft och styrka så får jag 

en extra kraft utöver det vanliga. Denna kraft tror jag skyddar mig från skador och 

därför tror jag att min prestation blir bättre. Ifall jag blir skadad så har jag en stark tro 

till Gud då jag har återhämtat mig fler gånger än en gång. Om jag skulle strunta i att be 

skulle jag inte kunna känna mig fokuserad under matchen.(Marta).   

Resultatet visade att tre av sex informanter bygger några av sina ritualer på en viss kunskap 

eller vetenskap. En av dessa informanter hade läst på om både kost och energihöjande tillskott 

medan de andra två informanterna byggde sina kunskaper på att imitera proffsen inom sin 

sport. Tanken av att imitera proffsen ska leda till bra resultat som kan vara till god hjälp för att 

kunna uppnå sina mål. Detta tankesätt kan vara en blandning av både vidskeplighet och en 

viss kunskap då proffsen lämnar sällan saker i händerna på ödet. På frågan: Vad tänker 

du/tror du ligger bakom ritualen? Vidskepelse (skrock) eller kunskap/förnuft? Vilken 

vidskepelse eller vilka kunskaper? Svarade Dante på följande sätt: 

För mig är det inte vidskepelse utan det är kunskap som jag läst om tidigare. 

Exempelvis ska man äta rätt innan matcher för att undvika den där tunga känslan under 

match på grund av tung mat. Därför äter jag min lax innan match och plus sista kvarten 

av matchen, tar jag fram min dextosterol från strumpan för att öka prestationsförmågan 

i slutet av matchen. (Dante). 

En annan informant som påstod att han byggde sitt tankesätt och ritualer på en kunskap 

förklarade att imitation av proffsen har lett till att flera tennisspelare kommit långt i sina 

karriärer. 

Jag tror på kunskap av folk som lyckats i livet, det kan vara från idrottare till 

skådespelare osv. Man vill självklart lära sig av de bästa för att kunna komma lika 

långt. Jag ser kunskap som makt. Men det behöver inte alltid betyda att det är så men 

det kan hjälpa en på traven. Jag ser mest kunskap i detta då jag vill följa de 

framgångsrika och göra en egen version, på det sättet ser jag att min kunskap utvecklas 

och det kan resultera i att jag blir en så bra spelare som möjligt. (Ragnar).  

Likt Ragnar påstod även Pernilla att imitation av proffsen leder till goda förutsättningar till att 

kunna prestera bättre under matcher. Dock menade hon att detta var vidskeplighet och ticks. 

Det som hon byggde på en viss kunskap var hennes kost som bestod av en kolhydratladdning 

tre timmar innan match. 

Det är inte kunskapen som gynnar min prestation, utan jag gör dessa ritualer för att må 

bättre. Kommer jag av rutinen så kommer det störa mitt spel, jag är lite av en 
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perfektionist. Jag följer en del tennisproffs på TV som jag valt att imitera då för att 

utveckla mitt spel men jag har även tagit till mig deras ritualer, exempelvis det här med 

att vattenflaskornas etikett ska vara riktade mot planen. Det som jag byggt på en 

kunskap är kolhydratladdning, en måltid med mycket kolhydrater som jag äter tre 

timmar innan matchstart. Den mentala kontrollen gör jag för att må bättre och den blir 

endast tillägnad för mig själv. Jag tror inte att den här mentala kontrollen jag gör inför 

mina ritualer kan hjälpa någon annan, för att dessa ritualer gör jag så att jag ska må bra. 

(Pernilla). 

De resterande tre informanterna skiljde sig från de tre första då de bakomliggande faktorerna 

på deras ritualer byggde på vidskeplighet eller religiös tillhörighet. Marta förklarar:  

För mig är det varken vidskeplighet eller kunskap och förnuft som ligger bakom 

ritualerna jag utför. Det är en sanning, sanningen om min kristna tro. Man har sett så 

många mirakel som forskare, läkare och andra inte kunnat förklara. Exempel är när jag 

fick beskedet om att jag inte kommer kunna spela fotboll igen på grund av mina 

korsbandsskador som 19 åring. Drygt 10 år senare så står jag här med en fin 

fotbollskarriär. Tack vare alla mirakel så vet jag att detta är en sanning och inte en 

kunskap eller förnuft. (Marta). 

En informant som ansåg sig själv vara vidskeplig var Karl. Han var väldigt rak med det. Han 

var väl medveten om sin skrockfullhet och betonade att idrottare generellt brukar vara 

skrockfulla och utföra saker på ett visst sätt som idrottare tror är ett fungerande koncept.  

Jag tror mer på tankesättet om att idrottare generellt är skrockfulla. Alla idrottare har 

ritualer de utför innan match så man kan prestera bättre. Hittar de någonting som funkar 

så kör dem vidare på det i resten av sina karriärer, exempel är att jag förmodligen 

kommer aldrig kunna spela utan dubbla strumpor i resten av mitt liv för att det sitter i 

ryggmärgen att jag känner mig ostabil utan dubbla strumpor. Det finns säkert idrottare 

som tror på högre makter som hjälper en att prestera men mest tror jag att det är 

skrockfullheten som spelar störst roll. (Karl).    

Marvin var lite mer inne på rutin. Han ansåg att rutinen han gör sågs mer som en 

ritual/vidskepelse än kunskap/förnuft. Han förklarar det på följande sätt: 

Jag anser det som en vidskepelse. Jag följer mina rutiner för att bli bekväm. Sen om det 

går dåligt så ändrar man på lite smågrejer, till exempel så kan man byta t-shirt ifall det 

spårar ur. Men ändrar man för mycket blir det att man tänker för mycket på det som 

händer runt omkring istället för att fokusera på sitt spel. Jag ser att det jag gör är mer 

som en rutin och därför tror jag att det jag gör har mer med vidskeplighet att göra än 

kunskap/förnuft. (Marvin). 

 

3. 2.1 Sammanfattande analys 

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga informanter gav exempel på hur deras prestation 

förbättras under en match på grund av deras ritualer. Samtliga informanter förklarade att deras 
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ritualer uppkom omedvetet och menade att det är som tvångssyndrom/ticks som de utför 

innan match för att antingen öka prestationsförmågan eller förebygga skador. Kosten innan 

match eller träningspass är dock ett val och något som samtliga informanter gör medvetet. 

Resultatet visade att samtliga informanter hade olika åsikter om vilka ritualer som förbättrar 

prestationsförmågan. Informanternas olika svar handlade bland annat om att be bön, gå till 

kyrkan eller äta något speciellt. Vidare framkom det att samtliga informanter skulle känna sig 

ofokuserade om de skulle missa att utföra några av deras ritualer innan avgörande matcher. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att tre av sex informanter ansåg att en viss kunskap var en 

bakomliggande faktor till deras ritualer. Informanterna påstod även att alla ritualer inte endast 

genomfördes på grund av en viss kunskap. De menade att många av ritualerna även var 

byggda på vidskeplighet som två av sex informanter också ansåg. En av sex informanter 

påstod dock att varken vidskeplighet eller kunskap var en bakomliggande faktor, utan menade 

istället att det var sanningen om den kristna tron som var grundstenen till hens ritualer.  
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4. Diskussion 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vad för vidskepelser som kan 

förekomma inom idrottsvärlden och varför de förekommer. Under diskussionen kommer vi att 

diskutera likheter och skillnader som framkommit under intervjuerna i denna studie. 

Diskussionen kommer att kategoriseras i fyra delar, nämligen: bollspel, nätspel, klubbspel, 

koppling till lärande och slutdiskussion.  

Resultatet av undersökningen har visat att vidskepelser spelar en stor roll inom idrottsvärlden 

då elitidrottare dedicerar en hel del tid åt vidskepelser före, under och efter match/träning. 

Enligt informanterna i undersökningen har det visat sig att samtliga elitidrottare inom fyra 

olika sporter utför både liknande och olika former av vidskepliga ritualer.  

 

4.1 Bollspel 

Vi intervjuade två fotbollsspelare som har spelat på de absolut högsta divisionerna i Sverige. 

Den största likheten mellan dessa två var att båda hade en eller flera ritualer som är 

förknippade med den kristna tron. Båda utförde korstecken på ett eller annat sätt. Marta var 

lite starkare fäst vid tron och hade det som enda ritual informanten utförde inför 

match/träning. Dante vände däremot till sin tro under sina äldre dagar av fotbollskarriären på 

grund av skadeförebyggande ändamål. Marta bad också väldigt mycket för att förebygga 

skador detta efter att hon varit väldigt skadebenägen. Men hon använde tron till mycket annat 

också till exempel att hon går till kyrkan innan matcher för att finna lugn och frid. En annan 

gemensam nämnare som informanterna hade var kosten. Båda nämnde att man ska äta lätt och 

nyttig mat för att kunna orka prestera på match. Exempel på mat de nämnde som kan vara bra 

att äta var lax och kyckling. Det som kunde skilja dessa två informanter emellan var synen på 

om vad kunskap eller sanning är för dem. Exempelvis ansåg Marta att hennes kristna tro vara 

hennes sanning som hon följer medan Dante beskrev vetenskap han läst som en sanning för 

honom. Man skulle kunna beskriva att Dantes sanning är sekulär medan Martas är mer 

religiös.  

Summeringen av dessa två informanter visar att vidskepliga ritualer kan förekomma inom 

bollspel väldigt ofta. I det här fallet är det främst för att förebygga skador. Schippers och van 

Lange (2006) förklarar att individer är benägna att utföra vidskepliga ritualer för att få 

kontroll över situationer som man normalt inte kan ta kontroll över samt att individer kan 

även utföra dessa ritualer för att ”lämna över” kontrollen åt en högre makt för att känna 
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trygghet. Båda informanterna använde sig av tron som ritual för att förebygga skador och på 

det sättet upplevs det att de använde sig av tron för att känna en trygghet innan match/träning 

4.2 Nätspel 

I undersökningen intervjuades två tennisspelare på elitnivå, Ragnar och Pernilla. Det de hade 

gemensamt var att båda behöver kliva in på planen med en speciell fot, antingen höger eller 

vänster. Informanterna menar på att det påverkar deras prestationsförmåga beroende på vilken 

fot de väljer att kliva in på planen med. Både Ragnar och Pernilla anser att deras tankesätt 

kring detta påverkats av tennis förebilder de följt genom TV-rutan. Informanterna menar även 

att deras spel kan påverkas om de inte går in på planen med den fot de är vana vid. Ragnar 

och Pernilla förklarar att de tappar fokus på matchen och börjar tänka på annat. Detta är något 

som Damisch, Stoberock och Mussweiler också förklarar då de beskriver att utförandet av en 

vidskeplig ritual reglerar den psykologiska pressen och skapar en känsla av kontroll. Vidare 

förklarar författarna att när individen får en förbättrad psykologisk fördel leder det till bättre 

prestation (Damisch; Stoberock och Mussweiler 2010:1). I föreliggande studie är det tydligt 

att de två informanterna känner att de enklare kan kontrollera sin prestation om de kliver in på 

planen med rätt fot. Damisch, Stoberock och Mussweiler förklarar även att vidskepliga 

ritualer leder till att en individ tror på sina egna förmågor att lyckas i en särskild situation 

(2010:2). I detta fall är det påtagligt att både Ragnar och Pernilla får bättre självförtroende och 

litar mer på sina egna förmågor om de först kliver in med den rätta foten för just dem.  

Skillnaden mellan Ragnar och Pernilla visade sig vara tron. Pernilla förklarade att tron för 

henne var betydelsefull för hennes prestationsförmåga samt att den ger henne tur i spelet till 

skillnad från Ragnar som inte nämnde något om det religiösa. Enligt Damisch, Stoberock och 

Mussweiler kan en individ känna sig mer hoppfull och få mer tur i spelet eftersom tron på tur 

är relaterat till konceptet självtillit. Självtillit ger individen hopp och stärker självförtroendet 

mer i prestationskrävande situationer. (Damisch, Stoberock och Mussweiler 2010:2).  

Orsaken till varför Pernilla och Ragnar utför ritualer inför matcher och träningspass är delvis 

lika men även olika. Bägge informanterna anser att de bygger sitt tankesätt och sina ritualer 

genom att imitera proffsen. Ragnar gjorde dock ingen skillnad på kunskap och vidskeplighet 

då han ansåg att allt som han ser från proffsen är kunskap. Pernilla gjorde däremot en skillnad 

på vidskeplighet och kunskap då hon menade att kunskapen inte gynnar hennes prestation 

utan att ritualerna istället gör det. Enligt Schippers och van Lange (2006) ser individer en länk 

mellan sina handlingar och utfall, när det egentligen inte finns någon länk. Individerna tror att 

utförandet av ritualer resulterar i en bra genomförd match. Detta kan även kopplas samman 
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med Skinner (1948) som uppkom med s.k. ”Skinners box”. Där duvor matades mellan 

slumpmässiga intervall och den rörelsen de utförde innan de blev matade, ledde till att 

duvorna utförde samma rörelse kontinuerligt tills de blev matade igen. Likt det Skinner säger 

upplevs det att informanterna ser en koppling mellan sina ritualer och en bra genomförd 

match.  

Sammanfattningsvis har det visat sig att ritualer är en avgörande faktor för informanterna för 

att känna sig trygga samt att imitationen av Tv-profilerna skall resultera i en ökad prestation 

och vägledning till en framgångsrik karriär. Dock förklarar Pernilla att ritualerna som hon fått 

från proffsen, tar hon och omvandlar till sitt eget för att det ska gynna hennes prestation då 

hon anser att alla individer är unika och alla behöver forma ritualerna efter sig själva.  

4.3 Klubbspel 

I undersökningen intervjuades en hockeyspelare och en innebandyspelare på elitnivå, Marvin 

och Karl. Det informanterna hade gemensamt visade sig vara klädseln, då bägge hade ett 

speciellt plagg som de tog på sig på ett specifikt sätt. De menar att klädseln har blivit till en 

mycket betydelsefull rutin som inte går att strunta i innan match då de kan känna sig ostabila 

på plan. Schippers och van Lange förklarar att människor ofta ser sig själva som orsaken till 

konsekvenserna av en situation, även i situationer där de inte har någon påverkan (2006). I 

föreliggande studie, i kategorin klubbspel, är det tydligt att informanterna kan se sig själva 

som orsaken till en förlust i en match om de exempelvis glömt att ta på sig dubbelstrumpor 

eller glömt att tejpa vänster benskydd först. Något annat som Marvin och Karl hade 

gemensamt visade sig vara tanken bakom ritualen. Bägge informanterna förklarade att deras 

ritualer bygger på vidskeplighet samt rutiner. De menade att deras ritualer inte har något med 

kunskap eller förnuft att göra. Bell förklarar också att idén av ritualer är en konstruktion eller 

ett verktyg av analyser som byggts utifrån en samling etnografiska beskrivningar och många 

otestade antaganden. Detta visar med andra ord att många ritualer inte bygger på 

vetenskap.(Bell 1999:21). 

Skillnaden mellan informanterna i kategorin klubbspel var synen på länken mellan kost och 

prestationsförmåga. Marvin menade att det var viktigt med två koppar kaffe innan match för 

att kunna prestera till skillnad från Karl som äter thai mat innan varje match bara för att det är 

gott, inte för att öka prestationsförmågan. Enligt Damisch, Stoberock och Mussweiler utförs 

ritualer för att individen ska tro mer på sig själv. Enligt författarna kan det utläsas att Marvin 

har en aning svårare att tro på sig själv än vad Karl har. Karl tror på sina egna förmågor 

genom att äta sin favoritmat till skillnad från Marvin som känner att han måste dricka kaffe 
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för att kunna prestera bra. Å ena sidan kan Marvin, enligt Damisch, Stoberock och 

Mussweiler, vara mer hoppfull och optimistisk inför matchen, efter två koppar av kaffe. 

Således kan det uppfattas att både Marvin och Karl kommer ha ett bra självförtroende inför 

matchen men att Marvin kanske kan vara en aning mer positiv och hoppfull eftersom han 

druckit två koppar av kaffe som, enligt honom, kan ge tur i spelet. (Damisch, Stoberock och 

Mussweiler 2012:2). 

Sammanfattningsvis har ritualer visat sig vara betydelsefulla för att öka prestationsförmågan 

vid avgörande träningspass samt matcher. Vid ett tillfälle har det visat sig att en av 

informanterna inte behöver använda sig av vidskeplighet när det kommer till kosten till 

skillnad från den andra informanten som ansåg att allt från kost till kläder ökar 

prestationsförmågan. Bägge informanterna inom kategorin klubbspel ansåg att tanken bakom 

ritualen bygger på vidskeplighet och inte på kunskap eller förnuft. Informanterna använde sig 

av olika ritualer för att få kontroll över situationen och delvis öka självförtroendet samt 

prestationsförmåga.  

4.4 Koppling till lärande 

Tankesättet informanterna visar skulle kunna leda till att, i skolsammanhang, skulle detta 

kunna hämma deras lärande då de flesta anser att ritualerna spelar en mer betydande roll än 

vetenskap och forskning. Denna vidskeplighet som informanterna visar skulle kunna hämma 

lärandet om vidskepliga elever inte får fullborda sina ritualer av diverse anledningar. 

Informanterna förklarade hur fokus stannar kvar vid ritualerna istället för att fokusera på det 

de gör. Detta skulle kunna vara ett problem inom skola och elevers lärande, att de inte 

fokuserar på det som utförs under idrott och hälsalektionen, utan eleverna fokuserar på de 

vidskepliga ritualer som inte fullbordades. Dock följer man Mikael Jensens (2016:24) 

beskrivning om den intentionalistiska lärandeteorin ser man om hur ritualer kan ses som ett 

medel för att uppnå ett visst mål. Jensen beskriver om hur en handling eller en serie 

handlingar kan vara medel till att det ska ske ett lärande och att man ska uppnå ett mål. Vidare 

beskriver Jensen om två sorter av handlingar, interna och externa. Externa handlingar är 

sådana handlingar som andra kan observera medan den interna handlingarna är mentala eller 

icke-motoriska handlingar som andra inte kan observera. Jensen nämner begreppet 

tankeoperationer som är ett exempel på interna handlingar. Där individen förbereder sig 

genom att tänka ut planer som ska utföras under spelets gång. Det som möjligtvis kan 

observeras är effekten av den interna handlingen enligt Jensen (2016:24). Denna lärandeteori 

tydliggör om hur dessa vidskepliga ritualer informanterna visar kan främja deras lärande då 
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deras tankeoperationer där de visualiserar sig själva utföra samma komplexa rörelser som de 

professionella idrottarna innan sin egen match resulterar i en väl genomförd match. Det som 

krävs för att denna lärandeteori ska kunna effektiviseras i skolan så det ska främja ett lärande 

behöver man ett tydligt mål som individerna behöver känna meningsfullhet till att uppnå 

målet. Därefter behöver individerna interagera men andra samt få återkoppling då 

återkoppling är den viktigaste stödjande komponenten under lärandeprocessen (Jensen 

2016:24). Återkopplingen är beviset på att målet är uppnått och handlingarna (vidskepliga 

ritualerna) har lyckats. Återkopplingen kan även ske internt och externt. Intern återkoppling är 

individens egen upplevelse av det uppnådda målet medan extern återkoppling är en annan 

individs kommunikation om huruvida målet uppnåtts (Jensen 2016:25). Avslutningsvis har 

det visat sig att vi som blivande lärare behöver ta hänsyn till elever som är behov av sina 

vidskepliga ritualer för att känna sig trygga till att prestera under idrott och hälsa i skolan.         

4.5 Slutsats 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad för vidskepelser som kan förekomma 

inom idrottsvärlden och varför de förekommer. Detta har undersökts utifrån de 

frågeställningar som presenteras nedan. 

På frågeställningen Vilka är ritualerna som utförs? framkom att fem av sex informanter har 

en ritual där antingen vänster eller höger sida av kroppen behöver utföra rörelser i olika 

ordningar. Vidare visade resultatet att kosten var något samtliga informanter hade gemensamt 

då alla hade något specifikt de behövde äta eller dricka innan avgörande matcher eller 

träningspass. Tre av sex informanter nämnde även att tron var en betydelsefull ritual för dem.   

 

På frågeställningen Skiljer ritualerna sig mellan olika individer, grupper av individer 

och/eller mellan olika sporter? Framkom att det finns lika och olika ritualer mellan individer 

eller mellan olika sporter. I nätspel visade resultatet att det är viktigt för bägge informanterna 

att kliva in med en specifik fot på plan för att öka prestationsförmågan samt hålla fokus. Det 

framkom dock även att informanterna, trots att de spelar samma sport, har olika ritualer då en 

av informanterna nämnde tron som en viktig ritual till skillnad från den andre informanten 

som inte kommenterade det. I bollspel visade resultatet att bägge informanterna hade tron och 

kosten som de gemensamma ritualerna. Informanterna använde sin tro för samma syfte men 

på olika sätt. I klubbspel framkom att de gemensamma ritualerna för informanterna är 

klädseln då de båda hade ett speciellt plagg som de klädde sig i på ett specifikt sätt. Bägge 

informanterna menade att det är viktigt med klädseln för att känna stabilitet på plan. 



25 
 

Informanterna hade även gemensamma tankar bakom ritualen. Skillnaden mellan 

informanterna visade sig vara synen på kost och prestationsförmåga då en av informanterna 

menade att kosten påverkar förmågan att prestera till skillnad från den andre som menar att 

det inte har någon betydelse.  

 

På frågeställningen Vilka är de bakomliggande orsakerna till att ritualerna genomförs? 

Genomförs de till exempel av vidskepelse (specifika erfarenheter/rädslor) eller genomförs de 

med hänvisning till några specifika kunskaper eller förnuftsmässiga skäl? Framkom att 

samtliga informanter använder sig av ritualer för att öka deras prestationsförmåga samt 

förebygga skador under avgörande matcher eller träningspass. Resultatet visade också att 

samtliga informanter utför deras ritualer omedvetet då det blivit som ett tvångssyndrom/ticks. 

Kosten innan match eller träningspass är dock ett val som alla informanter gör medvetet innan 

de spelar. Det framkom även att tre av sex informanter ansåg att kunskap var en 

bakomliggande orsak till deras ritualer till skillnad från de resterande som menade på att 

orsaken till ritualerna inte endast bygger på kunskap.  

4.6 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har den kvalitativa metoden använts då det har varit mest passande 

eftersom vår studie krävt att vi ska nå en djupare förståelse för hur och varför elitidrottare 

utövar vidskepliga ritualer i samband med sitt idrottande. En svårighet med denna metod är att 

kunna formulera intervjufrågor som ska kunna fiska fram svar från informanter som i sin tur 

ska besvara studiens frågeställningar. Men den allra största utmaningen, som varit mest 

tidskrävande, är det stora material och information som behövde bearbetas, sorteras och 

transkriberas. Intervjuerna i sig är också en utmaning då man bör vara bekväm i att ställa 

frågor till en främmande individ, särskilt när frågorna kan kräva ett svar som uppenbarar 

något personligt hos informanten. Detta var en av anledningarna till varför vi utförde två 

testintervjuer, den andra anledningen var för att det öka studiens tillförlitlighet. Vidare ökar 

trovärdigheten i föreliggande studie då vi spelat in samtliga intervjuer. Fördelen med att vi 

spelat in intervjuerna är att vi inte går miste om ett ord som informanterna säger. Under 

transkriberingen kunde vi lyssna på intervjuerna om och om igen för att få fram 

informanternas exakta svar. Ett problem som kan ske med vårt arbetssätt är att man inte alltid 

kan förlita sig på elektronik då under intervjun kan elektroniken strula, filen kan försvinna om 

man glömmer spara den eller annat. Därför kan det vara bra att anteckna och spela in 

samtidigt, om det skrivna materialet skulle försvinna har man det inspelade materialet kvar 
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och vice versa. Således underlättar det även under transkriberingen då man har en grund till 

sin transkribering när materialet väl ska bearbetas.       

4.7 Vidare forskning 

Inom detta område finns det en del forskning kring vidskepelse och elitidrott. Resultatet av 

föreliggande studie kan utgöras som en bas för att forska vidare kring ämnet. Den forskning 

som skulle kunna göras och som vi själva funderat på under skrivandet är att utföra en 

kvalitativ studie om hur tränare, ledare eller lärare ser på vidskeplighet och om de har några 

former av ritualer som de utför inför match eller en idrottslektion i skolan.  

I inledningen diskuterade vi hur detta arbete kan agera som grund till att forska vidare inom 

skolan och efter föreliggande studies resultat ska vi komma med förslag på hur det kan 

forskas vidare inom området. 

För att forska vidare inom skolan skulle man kunna utföra en kvalitativ studie där man 

intervjuar elever eller lärare om det förekommer någon form av vidskepliga ritualer inför 

examinationer i idrott och hälsa. En annan studie som skulle kunna genomföras är en 

kvalitativ studie där man intervjuar elever om hur vida de är kunniga i området kring olika 

livsstilar för att diskutera ifall individer använder sig av vidskepliga eller religiösa ritualer 

som en form av uppvärmning/förberedning inför sitt idrottsutövande. Följande citat är taget ur 

kunskapskravet för betyget E i läroplanen för gymnasiet som vi anser kan kopplas samman till 

studien:   

…översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, 

friluftsliv och samhället i övrigt. 

Vidare skulle man kunna genomföra en undersökning med genusperspektivet i åtanke där 

man jämför om dem vidskepliga ritualerna skiljer sig mellan könen. Undervisningen i idrott 

och hälsa i gymnasiet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  

Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation 

till idrotts- och motionsutövande (Lgy11). 

 

  



27 
 

Källförteckning 

Tryckta källor 

Bejerot, S, (2002). Tvångssyndrom/OCD – Nycklar på bordet. Riga: Cura. 

Bell, J, (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Bleak, J. L., & Frederick, C. M. (1998). Superstitious behavior in sport: Levels of 

effectiveness and determinants of use in three collegiate sports. Journal of Sport Behavior. 

Vol 10 (6), (s. 1-15). 

Damisch, L., Stoberock, B., & Mussweiler, T. (2010). Keep your fingers crossed! How 

superstition improves performance. Psykologisk vetenskap, Vol 21 (7), (s. 1014-1020). 

Hassmén, P, Hassmén, N. & Plate, J. (2003). Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. 

Hornborg, A. (2005). Ritualer: teorier och tillämpning. Lund: Studentlitteratur. 

Jahoda, G. (1969). Fördomar, vidskepelse och övertro i deras psykologiska sammanhang. 

Stockholm: Verbum, 1969  

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Langer, E. J., & Roth, J. (1975). Heads I win, tails it’s chance: The illusion of control as a 

function of the sequence of outcomes in a purely chance task. Journal of Personality and 

Social Psychology. Vol. 32 (8), (s. 951-955).  

Malinovski, B. (1955). Magic, science, and religion. New York: Doubleday. 

Norberg, J. (2012). ”Utgångspunkter för en studie av det svenska elitidrottssystemet". För 

framtidssegrar: en analys av det svenska elitidrottssystemet. Malmö: Centrum för 

idrottsforskning.  

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs. 

Schippers, MC, & Van Lange, PA (2006). The Psychological Benefits of Superstitious Rituals 

in Top Sport: A Study Among Top Sportspersons, Journal of Applied Social Psychology. Vol 

36 (10), s. 2532-2553. 

Skinner, B. F. (1948). Superstition in the pigeon. Journal of Experimental Psychology. Vol 38 

(3), (S.168-172). 



28 
 

Stephenson, B. (2015) Ritual: a very short introduction. New York: Oxford University Press. 

Tobacyk, J., & Milford, G. (1983). Belief in paranormal phenomena: Assessment instrument 

development and implications for personality functioning. Journal of Personality and Social 

Psychology. Vol 44 (5), s.1029-1037. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Van Raalte, J. L., Brewer, B. W., Nemeroff, C. J., & Linder, D. E. (1991). Chance orientation 

and superstitious behaviour on the putting green. Journal of Sport Behavior. Vol 18 (2), 

s.167-171. 

Watt Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser: [forskningsprocess, människa, samhälle]. 1. 

uppl. Malmö: Gleerup. 

 

Otryckta källor 

Dante, 16/11-2017 

Karl, 16/11-2017 

Marta, 17/11-2017 

Marvin, 16/11-2017 

Pernilla, 17/11-2017 

Ragnar, 17/11-2017 

Elektroniska källor  

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk 

resurs]. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  [2018-

01-02]. 

Kierkegaard, S (2016) http://gih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/Inriktning-

prestation-och-traning/  [2016-05-31 

Nationalencyklopedin 2017 https://www.ne.se/ 

www.skolverket.se https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%

2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705 

Svenska Akademiens Ordlista (Saol) http://svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-

akademiens-ordlista-saol/saol-14-pa-natet  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://gih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/Inriktning-prestation-och-traning/
http://gih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/Inriktning-prestation-och-traning/
https://www.ne.se/
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-14-pa-natet
http://svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-14-pa-natet


29 
 

 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad för vidskepelser som kan förekomma 

inom idrottsvärlden och varför de förekommer. Studiens frågeställningar är: Vilka är 

ritualerna som utförs? Skiljer ritualerna sig mellan olika individer, grupper av individer 

och/eller mellan olika sporter, i det här fallet fotboll, tennis, ishockey och innebandy? Vilka är 

de bakomliggande orsakerna till att ritualerna genomförs? Genomförs de till exempel av 

vidskepelse (specifika erfarenheter/rädslor) eller genomförs de med hänvisning till några 

specifika kunskaper eller förnuftsmässiga skäl? 

Vilka sökord har du använt? 

Vidskepelse, ritual, rutin, elitidrott, prestation, tvångssyndrom, övertro 

 

 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, libris, google.se, Södertäljes stadsbibliotek och Södertörns högskolas 

bibliotekskatalog 

 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

GIH: elitidrott 

GIH: prestation 

NE: vidskeplighet och övertro 

Google: bra tidigare forskning  

Kommentarer 

Vi hittade bra material via Google och de olika bibliotekskatalogerna. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

1. Har du någon gång upplevt att du själv använder dig av en ritual inför en 

match/träning? Kan du ge exempel? 

2. Har du erfarit att någon i laget använt sig av någon slags ritual inför en match/träning? 

Kan du ge exempel?  

3. Varför genomför du ritualerna/tror du att ritualerna genomförs? För att prestationen 

ska blir bättre, eller annat? 

4. Vad tänker du/tror du ligger bakom ritualen? Vidskepelse (skrock) eller 

kunskap/förnuft? Vilken vidskepelse eller vilka kunskaper? 

 


