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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur framstående juniorfotbollsspelare, i 

karriärövergången mellan junior- och seniorverksamhet, psykologiskt självreglerar. 

Självreglering består av koncepten planering, monitorering, ansträngning, self-efficacy, 

reflektion och utvärdering som delas in i tre cykliska faser: förberedelsefasen, 

prestationsfasen och reflektionsfasen. De frågeställningar som skall hjälpa att besvara syftet 

är: (1) Hur förbereder sig en juniorfotbollsspelare inför ett träningspass? (2)  Hur tänker, 

känner och agerar en juniorfotbollsspelare i relation till självregleringens prestationsfas? (3) 

Hur reflekterar och utvärderar en juniorfotbollsspelare sin prestation efter ett träningspass? 

Metod 

Studien innehåller en blandmetodik, där en enkätundersökning användes för att urskilja goda 

informatörer för tillhandahållandet av för syftet relevant information. Urvalet var 20 stycken 

juniorfotbollsspelare födda mellan 1995-1996 från två olika föreningar, där tre spelare ur 

varje förening sedermera intervjuades. Intervjuundersökningen genomfördes med hjälp av 

intervjuformen the standardized open-ended interview. I enkätanalysen räknades 

respondenternas olika medelvärden, standardavvikelser och räckvidder ut för var och ett av 

självreglerings olika koncept. 

Resultat 

Enkätundersökningens resultat visade att båda föreningarnas respondenter uppvisade högst 

värde inom konceptet ansträngning. Resultaten från intervjuundersökningen indikerar att 

deltagarna brister i sin fulla förståelse och tillämpning av de psykologiska färdigheter 

tillhörande förberedelsefasen och prestationsfasen, vilket karakteriserar deras resonemang i 

reflektionsfasen. 

Slutsats 

Analysen är att deltagarna är medvetna om sin egen påverkan på prestationen och resultatet, 

dock saknar de (teoretisk) kunskap som skulle möjliggöra en mer frekvent tillämpning och 

systematisering av de psykologiska färdigheter de använder sig av. Eftersom deltagarna har 

svårt att se vad, varför och hur deras psykologiska färdigheter fungerar, har de svårt att 

regelbundet omsätta dessa psykologiska färdigheter till prestationshöjande åtgärder. 

 

Nyckelord: självreglering, karriärövergångar, fotboll, juniorfotbollsspelare, blandmetodik. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

För 30 år sedan bestämde sig två ungerska lärare, László och Klara Polgar, att utmana 

antagandet om att kvinnor inte lyckas inom områden som kräver rumsuppfattning, likt schack. 

De ville göra en poäng av utbildningens makt. Deras tre döttrar undervisades från hemmet av 

sina föräldrar, och som en del av sin utbildning började flickorna spela schack med sina 

föräldrar i en mycket tidig ålder (Ericsson, Krampe, & Tesch-Römer 1993). Deras 

systematiska utbildning och dagliga praxis lönade sig och vid millenniumskiftet hade alla tre 

döttrar vid någon tid varit rankade bland de tio bästa kvinnliga spelarna i världen. Den yngste, 

Judit, hade blivit en stormästare vid 15 års ålder, och bröt det tidigare rekordet för den yngsta 

personen att förtjäna den titeln (Bobby Fischer), med en månad. Idag är Judit en av världens 

bästa spelare och har besegrat nästan alla av de bästa manliga motsvarigheterna (Ericsson, 

Krampe, & Tesch-Römer 1993). 

 

Familjen Polgars insatser kom att ge nya perspektiv till debatten om talang. En debatt där 

begrepp som förutsättningar, fallenhet och förmåga inom ett specifikt område är vanligt 

förekommande (Carlson 2010, s. 44). En debatt som har pågått lika länge som psykologin har 

funnits som vetenskap (Fallby 2006, s. 23). Hur stor betydelse har arvet respektive miljön 

inom idrotten i allmänhet, och fotbollen i synnerhet? Behöver en fotbollstränare verkligen 

svaret? Vi är av den åsikten att i ditt val av fotbollstränare som yrkesroll deklarerar du 

(omedvetet) att du anser att miljön är en bidragsgivande källa till utvecklad expertis, annars 

skulle din yrkesroll inte inneha något syfte. En skicklig fotbollstränare kan skapa en miljö 

som är optimal för utveckling och prestation, genom att påverka det som går att påverka. 

”Framgång är den sinnesro och det självbehag som infinner sig genom vetskapen att du har gjort allt i 

din makt för att bli så bra som du är kapabel till att bli.” (Wooden 1997, s. 198) 

Forskarna Ericsson, Krampe och Tesch-Römer (1993) redogör för tre faktorer som avgör 

vilken kompetens du når. En av dessa faktorer kallas på engelskan för deliberate practice, 

vilket i denna studie har översatts till systematisk träning. Systematisk träning innebär: (1) att 

sätta mål gällande specifika färdigheter, (2) ett intensivt engagemang i en strukturerad träning, 

(3) att den inte innehåller några externa belöningar, och (4) egenkontroll och reflektion av 
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utfallet av prestationen tillsammans med feedback gällande det aktuella resultatet (Ericsson et 

al. 1993). 

 

Ovanstående delar av den systematiska träningen (t.ex. att sätta mål, egenkontroll genom 

strategival, självobservation, utvärdering och anpassning efter reflektion) har även visat sig 

vara nyckelkomponenter i den psykologiska egenskapen självreglering (Zimmerman 2006). 

Självreglering har föreslagits hänvisa till självstudieprocesser som hjälper människor till ett 

mer effektivt lärande (Toering, Elferink-Gemser, Jonker, Van Heuvelen & Visscher 2012). 

Zimmerman (2006, s. 705) väljer att definiera självreglering som: ”de processer som hjälper 

individen att strategiskt styra och anpassa sina tankar, känslor och handlingar för att uppnå 

personliga mål”. Genom en god självreglering vet adepterna hur de ska gå till väga för att nå 

sin målsättning, de blir motiverade, och de vidtar åtgärder för att uppnå sina mål (Toering, 

Elferink-Gemser, Jordet & Visschers 2009), vilket möjliggör att de på sikt själva kan bli sin 

egen fotbollstränare. Det är ingen mental egenskap eller idrottslig färdighet, utan en 

självstudieprocess som hjälper individer i lärandemiljöer att omvandla förmåga till färdighet 

(Zimmerman 2006). Enligt Weinberg och Gould (2011) är självreglering det ultimata målet 

för psykologisk färdighetsträning och sett ur ett spelarutvecklingsperspektiv för barn och 

ungdomar är detta en otroligt viktig egenskap i den avslutande övergången från junior- till 

seniorfotbollsspelare (Fallby 2006, s. 39ff). 

”Till sist är den enskilde spelaren ansvarig för sin utbildning till elitspelare. Det innebär att de måste 

vara medvetna och kunna utvärdera och integrera sin kunskap fortlöpande, både i träning och i match.” 

(Fallby 2006, s. 205) 

En fotbollsspelare genomgår under sin karriär en mängd olika faser innehållande varierad 

framgång. I övergången från en fas till en annan finns en period av förändringar som skapar 

osäkerhet, till exempel i form av ändrade förutsättningar eller kravbilder (Wylleman, 

Alfermann & Lavallee 2004). Det kan handla om ett större fokus på resultatet, minskad 

speltid på grund av ökad konkurrens, eller att behöva finna en ny rollacceptans, där spelaren 

som tidigare har varit gruppens ledare nu anses vara den mest oerfarna. Dessa förändringar, 

både i närmiljö samt inom spelarna, är betydelsefulla och nödvändiga för deras utveckling. I 

denna uppsats kommer dessa perioder i spelutvecklingen att benämnas karriärövergångar 

(Fallby 2006, s. 34). 
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Den karriärövergång som är mest omtalad och dokumenterad är den som sker i slutfasen av en 

karriär, när spelaren avslutar sin karriär och övergår till ett civilt liv, men enligt Fallby (2006 

s. 35) är sannolikt den svåraste karriärövergången under idrottskarriären att ta steget från 

junior- till seniorfotbollspelare. Detta för att under denna övergång förändras en mängd 

faktorer både inom spelaren och inom miljön denne befinner sig i (Fallby 2006, s. 35). 

MacNamara, Button och Collins (2010) belyser den idrottspsykologiska färdighetsträningens 

roll och betydelse under karriärövergångar, då de skriver att målet med denna är att idrottarna 

ska kunna självreglera deras inre processer i en önskad riktning för att framgångsrikt kunna 

anpassa sig till förändringar i omvärlden. Forskning kring självreglering i relation till 

karriärövergångar samt för unga fotbollsspelare är dock begränsad. 

 

Genom hela ungdomstiden sker förändringar kring spelaren, både på det personliga och på det 

sportsliga planet. De kunskaper spelaren behärskar idag kommer med stor sannolikhet inte 

räcka till i morgon. För att kunna prestera på den nya nivån krävs en ständig uppdatering av 

kunskaper och färdigheter för att finna nya strategier och lösningar på aktuella problem.  

”Dessa ungdomsår kan vara den mest turbulenta tiden i en människas liv. Skolan ställer högre krav, 

inträdet i vuxenlivet sker, även kraven från fotbollen ökar”. (Fallby 2006, s. 36) 

För att hantera dessa uppkomna utmaningar krävs det att spelaren är redo och har möjlighet 

att planera sin karriärövergång i tid. Det är viktigt att de inte tvingas in i något utan kan 

kontrollera och påverka sin utveckling på egen hand. Detta belyser självregleringens roll och 

syfte i utvecklingen till en seniorfotbollsspelare på elitnivå. En god självreglering ökar 

spelarens möjlighet att klara av en karriärövergång på ett tillfredsställande sätt (Toering et al. 

2009).   

 

Fallby (2006, s. 39) lyfter vidare upp tillgångar hos individen som avgör hur denne hanterar 

de nyuppkomna situationerna som sker på en ny nivå. Dessa tillgångar är spelarnas resurser 

samt spelarens erfarenhet och personlighet, där just förmågan till självreglering ses som en 

avgörande resurs för en framgångsrik karriärövergång. I synnerhet de självreglerande 

processerna målsättningsarbete, anpassningsförmåga och individens förmåga att utvärdera 

sina prestationer på ett sunt sätt poängteras (Fallby 2006, s. 44ff). Sammantaget är 

hanteringen av karriärövergångar en viktig del i varje spelares utveckling från lovande junior- 

till fotbollsseniorspelare (Fallby 2006, s. 39ff) och i denna hantering spelar självregleringen 

en viktig roll. 
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1.2 Teoretisk utgångspunkt 

Självreglering består enligt Toering et al. (2009) av koncepten planering, monitorering, 

ansträngning, self-efficacy, reflektion och utvärdering. Dessa kan ytterligare delas in i tre 

cykliska faser, som illustreras i Figur 1: förberedelsefasen, prestationsfasen och 

reflektionsfasen (Zimmerman 2006). Dessa tre faser ingår i Zimmermans (2006) 

självregleringsmodell, en modell som ligger till grund för studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

Figur 1. Självregleringens faser och underfaser (baserat på Zimmerman 2006). 

Förberedelsefasen involverar den motivationsövertygelse och de inlärningsprocesser som 

föregår och kan förstärka inlärningen, träningen och prestationen. Prestationsfasen innefattar 

processer för att förbättra kvalitet och kvantitet av inlärning, träning och prestation, medan 

reflektionsfasen innefattar processer som inträffar efter försök till inlärande, träning och 

prestation som influerar individens kognitiva och beteendemässiga reaktioner till 

upplevelsen. Dessa reflektioner influerar, i sin tur, fotbollsspelarens inställning till framtida 

inlärning och kommande förberedelsefas vilket sluter självregleringscykeln (Zimmerman 

2006, s. 707). 
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1.2.1 Förberedelsefasen 

För att förbereda sig på att prestera på önskad nivå bör individen analysera den kommande 

uppgiften för att kunna sätta rimliga mål och planera effektiva strategier för att nå dem 

(Zimmerman 2006, s. 708). Självregleringsprocessen målsättning handlar om att specificera 

planerade åtgärder eller utfall (Latham & Locke 1985), medan strategiplaneringen handlar om 

hur du ska nå det önskade målet (Cleary & Zimmerman 2001). En del av strategiplaneringen 

kan handla om att arbeta med processmål som en väg mot resultat- och prestationsmålen 

(Duda, Cumming & Balaguer 2005). Om exempelvis resultatmålet för en juniorallsvensk 

anfallare är att vinna skytteligan den kommande säsongen, skulle ett prestationsmål kunna 

vara att öka sitt målsnitt från föregående säsong med tjugo procent. För att lyckas med dessa 

två målsättningar har han också valt att sätta ett processmål där han vill öka antalet tillfällen 

han befinner sig i straffområdet under match med trettio procent.  

 

Zimmerman (2006, s. 709) utgår från att viljan hos talangfulla fotbollsspelare att genomföra 

ett effektivt målsättningsarbete med strategiimplementering är beroende av en hög motivation 

och har identifierat fyra grundläggande delar inom motivationsövertygelse som ligger till 

grund för självregleringen: self-efficacy, resultatförväntning, uppgiftens egenvärde och 

motivationsorientering (uppgifts- eller resultatorienterad). Self-efficacy handlar om 

upplevelsen av hur fotbollsspelare förlitar sig till sina färdigheter, en form av situations-

specifikt självförtroende (Bandura 1977). Enligt Latham och Locke (1985) är individer med 

hög self-efficacy mer hängivna till sina mål än individer med lägre self-efficacy, då de anser 

sig själva ha större möjlighet att nå dem. Detta länkas samman med den andra delen av 

individens motivationsövertygelse – resultatförväntning. Framgångsrika självreglerare ser på 

inlärningsstrategin som ett medel för att nå målet. De är mer motiverade av vilja att vinna än 

rädslan att förlora (Zimmerman 2006, s. 708). Uppgiftens egenvärde handlar om uppgifter 

som stimulerar individens inre motivation, där uppgiften i sig är självändamålet och individen 

värderar färdighetsinlärningen högt. För att kunna förstå av vad och hur en enskild individ 

motiveras måste vi förstå vad framgång och misslyckande betyder för denne individ. Enligt 

Achievement Goal Theory är det bästa sättet att göra detta att undersöka vilken typ av mål 

individen styrs av – resultat- eller uppgiftsmål – och dennes upplevda förmåga att utföra en 

uppgift – uppskattad kompetens (Duda & Hall 2001, s. 422ff; Nicholls 1984). En individ som 

är uppgiftsorienterad fokuserar främst på jämförelser med sig själv, vilket leder till en känsla 

av kontroll. Resultatorienterade individer lägger större vikt vid att delta i aktiviteten för att 
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öka sin självkänsla och sociala status genom att försöka vara bättre än andra. 

Resultatorienterade individer upplever sannolikt oftare en lägre kompetens och tenderar att 

göra sämre ifrån sig i utvärderande sammanhang därför att de ofta upplever en ökad press på 

grund av minskad upplevd kontroll (Duda & Hall 2001, s. 422; Reilly, Williams, Nevill & 

Franks 2000).   

1.2.2 Prestationsfasen 

Duktiga självreglerare skapar en inre miljö där deras gynnsamma motivationsövertygelse 

samt målsättnings- och strategiplanering under förberedelsefasen leder till en mer 

självkontrollerad och självobserverad implementering av dessa strategier, metoder eller 

tekniker under prestationsfasen (Zimmerman 2006, s. 710). 

 

Den första av fyra självkontrollerande processer handlar om självinstruktion. Denna form av 

självprat handlar om egen vägledning gällande sin egen prestation, en idrottspsykologisk 

färdighet som kombinerat med målsättning ger extra stärkande effekt på inlärning och 

prestation (Papaioannou, Ballon, Theodorakis & Auwelle 2004). Den andra delen är imagery 

som ett verktyg för att underlätta inlärningen och förbättra prestationen (Morris, Spittle & 

Watt 2005, s. 104ff; Munroe-Chandler, Hall, Fishburne, Murphy & Hall 2012). Strategi-

användning, som tredje process, handlar om att hitta kreativa och fördelaktiga metoder för att 

effektivisera inlärning och prestation. Den fjärde och sista processen handlar om var 

uppmärksamheten läggs – koncentration. 

 

Vad gäller den självobserverande delen av prestationsfasen är nyckelprocessen den 

metakognitiva självövervakningen, som handlar om individers medvetande och kunskap om 

hur deras eget psyke fungerar, det vill säga hur de gör när de löser uppgifter eller finner 

lösningar på problem som de ställs inför. Ett metakognitivt förhållningssätt möjliggör även för 

individen att ha nära till reflektion och efter lite träning även god möjlighet att förändra sina 

tankevanor och synsätt. Förutom metakognitionen använder sig en god självobservatör sig 

även av självregistrering, vilket handlar om att mentalt registrera sina prestationer och i vilken 

kontext de utfördes (Zimmerman 2006 s. 711). Kopplat till anfallaren i tidigare exempel och 

hans målsättning skulle en god självobservatör kunna arbeta med en konsekvensanalys under 

pågående match. Detta genom att reflektera över sin position i förhållande till boll, 

medspelare och motståndare och konsekvensen av denna position relaterat till hans 
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målsättning. Vidare skulle han på ett fördelaktigt vis kunna självregistrera dessa situationer 

för vidare analys i reflektionsfasen. 

1.2.3 Reflektionsfasen 

Reflektionsfasen innefattar egenbedömning och prestationsreaktion. En egenbedömning 

handlar om att utvärdera den självregistrerade informationen med hjälp av tre typer av 

normer: (1) jämföra med egna tidigare resultat, (2) jämföra med konkurrenters resultat, 

och/eller (3) mästarkriteriet – att jämföra med olika typer av rekord eller gränser. En 

uppgiftsorienterad individ utvärderar helst sin prestation mot egna tidigare resultat, medan en 

resultatorienterad individ hellre jämför med konkurrenters resultat alternativt mästarkriteriet 

(Duda, Cumming & Balaguer 2005, s. 427). Anfallarens egenbedömning från tidigare 

exempel kan här handla om att utvärdera hur han förhöll sig till sin målsättning och fördjupa 

sig i konsekvensanalysen genom att jämföra med sina prestationer från tidigare matcher. 

Kopplade till egenbedömningen är individens attributioner, som handlar om hur denne 

förklarar sitt beteende. Detta sker genom att tillskriva anledning eller orsak till prestationen 

till inre faktorer (kompetens, teknik, strategi etc.) eller yttre faktorer (motståndare, väder, otur 

etc.) (Cleary & Zimmerman 2001). En inre faktor för anfallaren från tidigare exempel skulle 

kunna vara att på grund av bristande självobservation valde han alldeles för ofta att möta 

bollhållaren ute vid hörnflaggan. Yttre faktorer kan handla om att anledningen till att han inte 

hade någon möjlighet att ta sig in i straffområdet var att domaren valde att blåsa för offside 

hela tiden. Dessa attributioner påverkar individens förväntningar gällande framtida framgång 

eller misslyckande. Attributioner till inre faktorer skapar generellt en större känsla av kontroll 

och därmed mindre ängslan, medan motsatsen gäller för yttre faktorer (Biddle, Hanrahan & 

Sellers 2001).  

 

Individens prestationsreaktion handlar om dennes tillfredsställelse gällande prestationen och 

är kopplad till framtida motivation. Kopplade till reaktionen är också vilka slutsatser 

individen drar av sin prestation och hur denne ska (själv)reglera framtida försök till lärande.  

Antingen kan individen välja att anpassa sig och förändra sitt beteende och sin strategi eller 

kan individen inta en försvarsställning och undvika ett misslyckande genom att hålla sig borta 

från uppgiften (Zimmerman 2006, s. 713). Ett möjligt scenario, kopplat till exemplet ovan, 

som illustrerar målsättningens komplexitet inom lagsporter är att motståndarna har ett mycket 

större bollinnehav än anfallarens lag vilket gör att de förekommer väldigt få möjligheter för 

honom att ta sig in i straffområdet. Ett annat möjligt scenario skulle kunna vara att anfallaren 
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når sitt processmål men han missar sina målchanser, vilket också skulle resultera i att han inte 

når sina prestation- och resultatmål. Ett tredje scenario är att alla förutsättningar är de rätta 

men att anfallaren i början av säsongen missar väldigt många målchanser, vilket leder till att 

han får lägre self-efficacy och (o)medvetet undviker uppgiften att ta sig in i straffområdet. 

1.3 Forskningsläge 

Forskning om självreglering relaterat till akademiskt lärande och studieresultat tog sin början 

för mer än två decennier sedan för att besvara frågan om hur studenter kan bemästra sin egen 

läroprocess (Zimmerman 2008). I motsats till mått på mental förmåga eller studieresultat 

handlar självreglering om självdirektiva processer och individens självuppfattning som 

möjliggör för denne att omvandla en mental förmåga, som ordförråd, till en akademisk 

färdighet – i detta fall att skriva (Zimmerman 2008). Perry, Albeg och Tung (2012) visade 

efter genomförd metaanalys att självreglerande strategier visade sig vara lovande för att 

utveckla akademiska färdigheter som läsning, skrivning och matematik oavsett ålder, klass, 

utbildningssäte och interventionslängd. Liknande forskningsfynd har sporrat skolväsendet att 

designa träningsprogram för att hjälpa utveckla denna egenskap hos unga elever, 

träningsprogram som enligt Dignaths, Buettners och Langfeldts (2008) metaanalys visats sig 

vara effektiva. 

 

Även om självregleringsforskningen relaterat till akademiskt lärande är omfattande finns det 

endast drygt 40 artiklar kopplade till idrott i SPORTDiscus databas. Dessa idrottsrelaterade 

artiklar berör dock inte alltid prestationen utan flera av dem handlar om ätstörningar, rökning 

eller etik och moral. Forskning från idrottens värld beträffande jämförelser mellan experters 

och nybörjares prestationer kopplade till självreglering, är idag däremot tämligen begränsad 

(Zimmerman 2006, s. 713), i synnerhet vad gäller fotboll. De studierna som har fokuserat på 

denna jämförelse visar däremot på att experter i allmänhet är skickligare på att tillämpa 

självregleringens olika verktyg (Cleary & Zimmerman 2001; Kitsantas & Zimmerman 2002; 

Toering et al. 2009). 

  

Två av ovanstående studier visar att experterna är särskilt framstående vad gäller deras 

förmåga att framgångsrikt koppla ihop självregleringens olika faser till ett cykliskt gynnsamt 

förlopp (Cleary & Zimmerman 2001; Kitsantas & Zimmerman 2002). Dessa studier 

kategoriserade spelarna i tre grupper: experter, icke-experter och nybörjare. Grupperna skiljde 

sig inte signifikant vad gällde träningsmängd, erfarenhet eller kunskap om straffkast- och 
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serveteknik (basket och volleyboll). Däremot visade resultaten att det fanns signifikanta 

skillnader gällande hur spelarna självreglerade. Experterna satte mer specifika mål, använde 

mer teknikorienterade strategier och attribuerade oftare till inre faktorer (i detta fall strategi) 

jämfört med icke-experterna och nybörjarna. Experterna hade även högre self-efficacy och 

drevs i högre grad av inre motivation jämfört med de två andra grupperna. 

 

En av dessa två studier (Cleary & Zimmerman 2001) belyser tydligt skillnaden i tillämpandet 

av målsättning i förberedelsefasen där experterna satte betydligt mer specifika mål än icke-

experterna eller nybörjarna. Dessutom satte endast 13 procent av experterna generella mål 

(dvs. "göra mitt bästa") eller inga mål alls, i jämförelse 53 procent av icke-experter. Ett 

liknande mönster framkom även gällande strategival i förberedelsefasen: experterna valde 

mer teknikspecifika strategier för att nå sina mål än ungdomarna i de andra två grupperna. 

Fyrtio procent av experterna rapporterade teknikspecifika strategier som "att böja på knäna" 

och "att skapa en L-form". Endast åtta procent av icke-experterna valde en teknikspecifik 

strategi. Forskarna fann även att målsättning korrelerade med val av strategi. De spelare som 

satte mer specifika prestationsmål var mer benägna att välja teknikspecifika strategier. Detta 

går att likna vid tidigare forskning (Locke & Latham 1985) där teknikspecifika strategier kan 

jämföras med processmål och hur dessa kombinerat med prestations- och resultatmål 

effektiviserar ett målsättningsprogram. Därigenom förefaller det att tränare kan påverka 

idrottarnas strategival genom att lära dem att sätta specifika mål och därigenom deras 

självreglering. Ett av Clearys och Zimmermans (2001) nyckelfynd i reflektionsfasen var att 

spelarnas val av attributioner styrde deras strategival i den kommande förberedelsefasen. 

Spelare som attribuerade mot specifika tekniska faktorer i reflektionsfasen (t.ex. ”jag missade 

de två senaste kasten för att jag inte vred in min armbåge”) valde följaktligen teknikspecifika 

strategier i förberedelsefasen. 

 

Ovanstående nyckelfynd går att koppla till tidigare forskning inom attributionsträning 

(Ommundsen & Vaglum 1991) och därmed möjligheten till självregleringsträning för en ökad 

prestation och inlärning. Cleary, Zimmerman och Keating (2006) forskade kring 

självregleringsträning och dess ökade effekter vid lärande av en ny motorisk färdighet 

(straffkast i basket). I studien ingick 50 studenter, klassade som nybörjare, som inom studiens 

ramar tränades i processerna målsättning, självregistrering, och strategisk självreflektion 

kopplade till förberedelse-, prestations- och reflektionsfasen. Resultaten visade ett positiv 

linjärt samband mellan antalet självreglerande faser (förberedelse-, prestations- och 
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reflektionsfasen) och antalet lyckade straffkast. De träningsgrupper som utbildades i två eller 

tre av faserna korrigerade även sin teknik oftare efter ett missat straffkast jämfört med övriga 

grupper. Därmed påvisades att spelare som sätter processmål kombinerat med 

självregistrering både skjuter bättre, samt har lättare att komma tillbaka efter ett dåligt skott. 

Detta jämfört med de som endast sätter processmål och utelämnar självregistreringen som är 

en viktig självregleringsprocess i prestationsfasen. Deltagare som utbildades i 

självregleringens samtliga tre faser var mer processorienterade än övriga grupper. De 

utvärderade sin prestation efter personlig förbättring eller att de hade använt rätt strategi, 

medan de övriga grupperna främst fokuserade på resultatet (antalet lyckade skott). Att vara 

processorienterad har stora fördelar gällande motivation (Duda & Hall 2001, s. 422ff; 

Nicholls 1984) vilket gjorde att trefasgruppen karakteriserades av en starkt adaptiv 

motivationsprofil. Denna kännetecknades av strategiska attributioner, adaptiva slutsatser samt 

ett attribuerande mot inre faktorer i sin utvärdering, vilket ledde till ett förändrat beteende 

med en ny korrigerad strategi. Skillnaden i antalet straffkast mellan träningsgrupperna är än 

mer intressant, då de grupper som utbildades i två eller tre av faserna sköt betydligt färre skott 

än träningsgruppen som endast utbildades i en fas. Detta då de bland annat tog tid till sin 

självregistrering. Sålunda, när det gäller effektiviteten i skotträningen så var kvalitet 

(definierat som att systematiskt arbeta med självreglerande processer) betydligt viktigare än 

kvantitet (antalet skott). 

 

Även om ovanstående studier har tillfört ny kunskap beträffande jämförelser mellan experters 

och nybörjares prestationer kopplade till självreglering, är det inte säkert att de är överförbara 

till fotboll. Självregleringsstudier inom fotboll sträcker sig till endast ett fåtal artiklar, varav 

en av dem är av Toering et al. (2009) som studerade 444 holländska fotbollsspelare med syftet 

att genom en enkätundersökning kartlägga de självreglerande aspekter som var förknippade 

med prestation på fotbollsplanen. Resultaten visade att spelarna klassade som elit testades 

högre i samtliga av självregleringens olika koncept (som med experternas medelvärde först 

var: planering 2.59/2.41, monitorering 2.68/2.40, ansträngning 3.05/2.62, self-efficacy 

2.85/2.72, reflektion 4.09/3.69 och utvärdering 3.50/3.25). Framförallt reflektion och 

ansträngning var avgörande för om spelaren klassades som elitspelare eller nybörjare. Toering 

et al. (2009) menar att spelarnas förmåga till reflektion är avgörande i läroprocessen då det 

omvandlar kunskap till handling. Experter presterar inte bara bättre utan de är kapabla till att 

reflektera över sin tankeprocess, sina metoder och strategier. Därigenom har de större 

möjlighet att vid ett misslyckande göra rätt nästa gång eller förstå anledningen till att de 
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lyckades. Detta stämmer väl överens med vad Ericsson et al. (1993) skriver om den 

systematiska träningen där de menar att framtida experter anpassar ständigt hur de använder 

och bearbetar information, vilket hjälper dem att få större kontroll över de prestationsaspekter 

som anses relevanta. Därigenom får de en högre effekt (kvalitet) på sin träningsmängd jämfört 

med en icke-expert. 

 

Den enda självregleringsforskningen inom fotboll med en kvalitativ ansats är från författarna 

Toering, Elferink-Gemser, Jordet, Jorna, Pepping och Visschers (2011) som intervjuat sex 

ungdomstränare av hög status (heltidsanställda ungdomstränare på högsta nationella nivå) 

inom den holländska fotbollen med syftet att mäta beteende kopplat till självreglering hos 

ungdomar i åldern 15-17 år inom elitungdomsfotbollen. De spelare som självreglerade bra 

visade upp beteenden som tydde på att de skapar optimala förutsättningar för lärande, är 

medvetna om sina styrkor och svagheter, ta ansvar och initiativ, är förberedda och fokuserade 

inför träningen. Konkret ansågs detta vara beteenden såsom att förbereda sig inför träning 

(t.ex. rätt klädsel, vara i tid), öva svaga punkter innan träningen, ställa frågor, kräva maximal 

insats av både sig själva och sina lagkamrater, coaching av lagkamrater och att vara 

fullständigt närvarande för att få ut maximalt av träningstimmarna. Dessa resultat verkar 

överensstämma med självreglerande inlärningsteori (Zimmerman 2006). Detta genom att 

självreglerade elever tros ta sig an sina inlärningsuppgifter proaktivt, samt visa initiativ, 

tålamod och adaptiva färdigheter som härrör från underlättande metakognitiva strategier och 

motivationsövertygelse.  

 

Även om Toering och kollegor bidragit till förståelsen för självreglering inom ungdomsfotboll 

så saknas forskning som beskriver självreglering utifrån fotbollsspelarnas egna perspektiv, i 

synnerhet fotbollsspelare inom den viktiga karriärövergången från junior- till 

seniorfotbollsspelare. En sådan forskning skulle kunna skapa en större förståelse för junior-

fotbollsspelarnas egna upplevelse av självregleringens olika processer, en förståelse som 

skulle kunna skapa ökade möjligheter för tränarna att utveckla denna egenskap hos sina 

adepter. På sikt skulle detta kunna utveckla juniorfotbollsspelarna till att bli sina egna tränare, 

vilket enligt redovisad teori skulle underlätta deras karriärövergång från junior- till senior-

verksamhet. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur framstående juniorfotbollsspelare, i 

karriärövergången mellan junior- och seniorverksamhet, självreglerar. För detta ändamål 

användes en blandmetodik för att urskilja goda informatörer för tillhandahållandet av för 

syftet relevant information. Frågeställningarna är konstruerade efter Zimmermans (2006) 

teoretiska modell för den idrottspsykologiska egenskapen självreglering. Modellen baseras på 

tre cykliska faser: förberedelsefasen, prestationsfasen och reflektionsfasen. Frågeställningarna 

var: 

 

1. Hur förbereder sig en juniorfotbollsspelare inför ett träningspass? 

2. Hur tänker, känner och agerar en juniorfotbollsspelare i relation till självregleringens 

prestationsfas? 

3. Hur reflekterar och utvärderar en juniorfotbollsspelare sin prestation efter ett 

träningspass? 

2 Metod 

2.1 Urval 

Urvalsprocessen inleddes med en identifikation av potentiella fotbollsföreningar i 

Stockholmsområdet utifrån kriteriet att föreningarnas herrjuniorlag tävlade på högsta 

nationella nivå. För att ytterligare öka studiens kvalitet valdes två föreningar ut för en ökad 

nyans av deltagarna information, varefter respektive förenings sportchef kontaktades för 

förfrågan om deltagande. Urvalsprocessen av potentiella och lämpliga spelare för studien 

skedde i samråd med respektive lags huvudtränare. Kriterierna för urval av spelare var att de 

skulle anses ha möjlighet att ge relevant information, bedömdes vara verbala, samt 

intresserade av att delge sina tankar, känslor och erfarenheter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

110). Antalet spelare som valdes ut var sammanlagt 20 stycken fördelade jämnt mellan de två 

herrjuniorlagen. Samtliga spelare i studien klassificerades som elit då de vid studiens 

genomförande var medlemmar i professionella svenska elitföreningars juniorlag och tävlade 

på högsta nivå i Sverige. Inledningsvis genomfördes enkätundersökningen med samtliga 

spelare, vartefter de respondenterna med högst värde på enkäten genomförde intervjustudien, 

då dessa bedömdes kunna ge en mer djupgående redogörelse för hur de självreglerar. 
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2.1.1 Enkätundersökningen 

Sammantaget deltog 20 herrjuniorfotbollspelare, från två olika föreningar, i åldrarna 16-17 år 

i enkätundersökningen. Respondenternas åldersfördelning var att 13 stycken var födda 1995 

och sju stycken var födda 1996. 

2.1.2 Intervjuundersökningen 

Sex av deltagarna i enkätundersökningen deltog även i intervjuundersökningen (tre från 

vardera föreningen). Deltagarnas åldersfördelning var att tre stycken var födda 1995 och tre 

stycken var födda 1996.  

2.2 Om metodval – varför en kombinerad metod?  

Val av metod inspirerades av riktlinjer från Patton (2002, s. 207ff) varav syftet med studien 

verkade som en kompass utefter den karta av metodval som existerade.  Kompassriktningen 

blev mot en initial kvantitativ studie i form av en enkätundersökning följt av kvalitativa 

djupintervjuer. Målet med ett kombinerat metodval var tvådelat. Dels var målet att stärka 

studiens pålitlighet genom att använda flera metoder som ingår i verktyget triangulering, 

vilket går ut på att stärka studiens pålitlighet (Patton 2002, s. 247). Följande citat går att hitta i 

Patton (2002, s. 247):  

”No single method ever adequately solves the problem of rival causal factors. Because each method 

reveals different aspects of empirical reality, multiple methods of observations must be employed [...]. I 

now offer as a final methodological rule the principle the multiple methods should be used in every 

investigation.” (Denzin, 1978) 

Målet var även att låta den kvantitativa delen i studien fungera som en ledsagare i urvalet till 

den kvalitativa delen. Detta för att avslutningsvis ingå i den kombinerade analysen av det 

insamlade data. Denna typ av triangulering som användes i studien kallas metodtriangulering 

som är ett sätt att använda flera metoder för att studera ett enskilt ämne – i detta fall 

självreglering (Patton 2002, s. 247). Den inledande kvantitativa enkätundersökningen syftade 

till att mäta individens självreglering. Den enkät som fungerade som mall för studiens enkät 

var the Self Regulation Scale (SRS; Toering, ElferinkGemser, Jonker, Van Heuvelen, & 

Visscher 2010).  

 

Genom de kvalitativa forskningsintervjuerna försökte världen förstås utifrån en 

fotbollsspelares perspektiv. Målet med detta var att utveckla meningar ur deras erfarenheter 
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kring sin egen roll som medbestämmande över sin utveckling, samt eventuellt avslöja deras 

levda värld som den är, och var, före vetenskapliga förklaringar infördes (Kvale 2009, s. 17). 

Detta mål kan uppnås genom studiens frågeställning, lyhördhet gentemot svaren och 

möjligheten till följdfrågor. Detta tillvägagångsätt kan vara en intervju som kan öppna en dörr 

till fotbollsspelarnas inre, genom att ta del av deras tankar, känslor och intentioner (Patton 

2002, s. 341). Kunskapen som erfors konstruerades i interaktionen mellan intervjuaren och 

den intervjuade (Kvale 2009, s. 18). 

2.3 Enkätundersökning 

2.3.1 Instrument 

Enkätmetodiken inleddes med en e-mailkonversation med Dr. Tynke Toering och Dr. Marije 

Elferink-Gemser gällande tillgång och tillåtelse att använda SRS (Toering et al. 2010) i denna 

studie. SRS (Toering et al. 2010) är en enkät som mäter självreglering och innehåller 50 

frågor av påståendekaraktär. Innehållet berör hur deltagaren löser problem inom till exempel 

sitt idrottande, i skolan eller i hemmet. Frågorna är löpande, men underliggande finns en 

kategorisering av sex koncept: planering, monitorering, ansträngning, self-efficacy, reflektion 

och utvärdering. Svarsalternativen består av fyra eller fem fasta svarsalternativ (fyra 

svaralternativ inom alla koncept utom reflektion och utvärdering) i graderad skala. SRS’s 

(Toering et al. 2010) Cronbach’s  koefficient för respektive koncept var: planering 0.81, 

monitorering 0.73, ansträngning 0.85, self-efficacy 0.81, reflektion 0.78 och utvärdering 0.82. 

 

Efter tillåtelse att använda SRS (Toering et al. 2010) genomfördes en instrumentanpassning, 

som inleddes med en översättning från engelska till svenska. Översättningen genomfördes 

med hjälp av det internetbaserade översättningsverktyget Google translate samt ett engelsk-

svenskt ordlexikon. För att säkerställa att översättningen var korrekt genomfördes en back-

translate procedur (Duda & Hayashi 1998) där den översätta texten översattes tillbaka till 

ursprungsspråket. En avslutande granskning av översättningen genomförde studiens 

handledare som är tvåspråkig. Studiens version av SRS testades via en pilotstudie med en av 

de eventuella respondenterna för studien. Pilotrespondenten ombads markera ord eller 

meningar denne hade svårt att förstå. Avslutningsvis genomfördes en modifiering av ett antal 

meningar för ökad förståelse. 
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2.3.2 Enkätförfarande 

Innan studien påbörjades kontaktades de två fotbollsföreningars sportchefer för förfrågan om 

tillåtelse att kontakta spelare i respektive föreningars herrjuniorlag för ett eventuellt 

deltagande i studien. En likvärdig förfrågan och informationsdelgivning gavs till samtliga 

deltagares målsmän via e-mail (se bilaga 2) gällande studiens syfte och tillvägagångssätt 

(enkät och eventuell intervju). Målsmännen ombads att kontakta författarna om de inte 

samtyckte gällande sin anhöriges medverkan i studien.  

 

Enkäterna genomfördes i konferenssalar inom respektives lags träningsfaciliteter och i 

anslutning till deltagarnas ordinarie verksamhet. Deltagarna var tio stycken åt gången och 

tilldelades platser med viss särskiljning och utan insyn och störningsinslag från varandra. 

Innan enkäterna ifylldes gavs deltagarna en kort genomgång av studiens syfte, mål, 

tillvägagångssätt samt etiska förhållningssätt. Dessa förhållningssätt innefattade att studien 

delvis är anonym samt att svarsuppgifterna behandlas konfidentiellt. Med hänsyn till vidare 

urval gavs varje deltagare en siffra vilket de fick märka enkäten med. Deltagarna hade vid 

genomförandet obegränsat med tid. Tidsåtgången för genomförande av enkäten varierade 

mellan 15 och 20 minuter. 

2.3.3 Enkätanalys  

Inledningsvis i enkätanalysen hölls spelarna i respektive förening isär för att möjliggöra en 

jämförelse mellan respondenternas resultat. I analysen av enkäten användes Microsoft Excel 

2010.  Enkätens olika frågor delades in i tidigare angivna koncept (Toering et al. 2009) och 

svarsalternativen omvandlades till siffror efter rekommendation av Toering et al. (2010) 

(svarsalternativen för konceptet utvärdering vänds så att ”instämmer” representerar fem 

poäng och ”instämmer inte alls” representerar en poäng). Med hjälp av programmets 

funktioner beräknades respondenternas olika medelvärden för varje koncept. De tre 

respondenterna ur varje klubb som hade högst medelvärden i flest koncept separerades. När 

urvalsgruppen för intervjuerna var separerade från de övriga räknades både gruppernas 

standardavvikelser och räckvidder ut för vart och ett av de olika koncepten. Medelvärdet i 

koncepten planering, monitorering, ansträngning och self-efficacy sträcker sig mellan 1-4 

(fyra svarsalternativ), medan medelvärdet i koncepten reflektion och utvärdering sträcker sig 

mellan 1-5 (fem svarsalternativ).  
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2.4 Intervjuundersökning 

2.4.1 Instrument 

En intervju syftar till att få tillträde till någons medvetande för att kunna ta del av dennes 

perspektiv på det studerade ämnet (Patton 2002, s. 341). För att kunna få denna möjlighet och 

kunna uppnå studiens syfte krävdes ett medvetet intervjuförfarande och val av intervjuform. 

Valet föll på den strukturerade, men ändå öppensinnade, intervjuformen the standardized 

open-ended interview (Patton 2002, s. 342).  Ett förarbete skedde genom att konstruera en 

intervjuguide med noggrant utformade frågor som placerades i logisk ordning, för att samtliga 

deltagare skulle ges möjlighet att genomgå samma frågebatteri i samma sekvens (Patton 2002, 

s. 342). Detta är ytterligare ett av huvudskälen till användandet av the standardized open-

ended interview, då denna intervjuform minimerar risken för att samtliga deltagare inte får 

svara på exakt samma frågor (Patton 2002, s. 342). Övriga skäl var att med en väl utformad 

frågeguide kunna förenkla analysen av data genom att svaren var enkla att återfinna och 

jämföra mellan deltagarna, samt att tidsåtgången för varje enskild intervju gick att någorlunda 

kontrollera med de förbestämda frågorna (Patton 2002, s. 342). De enskilda frågorna i en 

intervju kan vara mer eller mindre strukturerade. I denna studie var frågorna konstruerade 

efter Zimmermans (2006) teoretiska modell utefter faserna förberedelsefasen, 

prestationsfasen och reflektionsfasen. De enskilda frågorna var av öppen karaktär, vilket 

inbjöd till ett djupare resonemang kring ovanstående teman. Samtidigt som följdfrågor och 

probes (nickar, hummanden, pauser m.m.) användes för att få deltagarna att utveckla eller 

fördjupa sitt resonemang vid behov (Andersson 1985, s. 137ff). 

 

Studiens intervjuguide testades med en pilotstudie med en av de eventuella deltagarna för 

studien. Pilotdeltagaren ombads efter intervjun att dels kommentera upplägget på 

intervjuguiden, sin upplevelse av frågorna, samt intervjuarens beteende under intervjun. 

Avslutningsvis genomfördes en modifiering av ett antal frågor för ökad förståelse och flyt i 

intervjun. 

2.4.2 Intervjuförfarande 

Innan intervjun genomfördes skapades en trygg och uppmuntrande miljö för den intervjuade 

att berätta om sitt liv och sin värld (Kvale 2009, s. 144). Medvetenheten låg i att intervjuerna 

genomfördes i en för deltagarna bekant miljö i anslutning till deras träningsfaciliteter. 



17 

 

Möblemanget var arrangerat för att skapa en öppen och samstämmig känsla mellan 

intervjuaren och deltagaren. Tidsåtgången överdrevs vid bokning av intervjuerna för att 

minska risken för tidspress. Innan intervjuerna startade gavs deltagarna en kort genomgång av 

studiens syfte, mål, tillvägagångssätt samt etiska förhållningssätt. Dessa förhållningssätt 

innefattade att studien är delvis anonym, att svarsuppgifterna behandlas konfidentiellt, samt 

att deltagaren har rätt att avbryta intervjun utan konsekvens. Intervjuerna pågick i ungefär 30 

minuter, med båda författarna närvarande (samma intervjuare under samtliga sex intervjuer) 

och spelades in med två diktafoner i form av mobiltelefonapplikationer. 

2.4.3 Intervjuanalys 

Analysen påbörjades vid konstruktionen av intervjuguiden med att frågorna kategoriserades 

efter Zimmermans (2006) tre faser med förberedelsefasen inledningsvis, därefter 

prestationsfasen och slutligen reflektionsfasen. Analysförfarandet övergick sedan mot att 

intervjuerna transkriberades ord för ord med det databaserade ordbehandlingsprogrammet 

Microsoft Word med båda författarna närvarande och delaktiga. Transkriberingen 

genomfördes direkt efter varje intervju. Den efterföljande analysprocessen genomfördes efter 

riktlinjer från Miles och Huberman (1984, s. 21ff), samt Hjerm och Lindgren (2010, s. 86ff), 

med en genomgång av data i tre nivåer i form reduktion av data (kodning), presentation av 

data (tematisering), samt slutsatser och verifiering (summering). I den inledande kodningen 

var målet att finna mönster och korta ner data till betydelsefulla beståndsdelar. Detta 

genomfördes genom en sammanslagning av samtlig transkriberad data från respektive intervju 

till ett samlat dokument. I det dokumentet identifierades nyckelpassager och centrala begrepp, 

delvis utifrån Zimmermans (2006) teoretiska modell, men även nya begrepp som ansågs 

relevanta för vidare analys utifrån studiens syfte. Dessa passager och begrepp (kategorier) 

gavs samlingsord (teman) efter vad kategorierna innehöll för ämne. Efter att all data antagit en 

stabil form förfinades analysen genom att relationer mellan teman upptäcktes och sorterades i 

grupperingar (koncept), efter Zimmermans (2006) teoretiska modell, eller att nya skapades 

efter temanas släktskap till varandra (Hjerm & Lindgren 2010, s. 114f). De teman som inte 

hade några relationer till andra grupperades i ett koncept som benämndes ”övrigt”. Slutligen 

för att göra analysen mer överskådlig och förenkla summeringen skapades en trädstruktur av 

samtliga koncept och teman. Genomgående under kodningen och tematiseringen fanns en 

medvetenhet om hur koncepten och tematiseringarna relaterade till studiens teoretiska modell 

(Zimmerman 2006). Denna medvetenhet kombinerades med målet att finna en mättnad i data 

genom att arbetssättet växlades (abduktion) mellan att med utgångspunkt i data utveckla 
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teman och koncept (induktion) mot att testa redan existerande teman och koncept gentemot 

data (deduktion) (Hjerm & Lindgren 2010, s. 118). Efter denna abduktion av data skedde en 

summering med hjälp av trädstrukturen och en illustration av funna mönster skapades i form 

av studiens resultat (se figur 2). 

2.5 Etiska överväganden  

Med hänsyn till att deltagarna ej var myndiga under studiens gång informerades spelarnas 

vårdnadshavare via e-mail om studiens syfte, mål och förfarande (se bilaga 2). De 

vårdnadshavare som hade invändningar mot att sitt barn deltog i studien ombads kontakta 

författarna. Genom detta tillvägagångssätt uppfyllde studien de samtyckeskrav och 

informationskrav som Vetenskapsrådet 2002 har fastställt (Olsson & Sörensen 2007). Inga 

vårdnadshavare eller deltagare valde att avstå deltagande i studien. 

     

I studiens helhet har de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (Olsson & 

Sörensen 2007) antagit följts till fullo. Det innebar att deltagarna i förväg informerats om att 

deras medverkan i studien var frivilligt och att de själva bestämde om hur länge och på vilka 

villkor de deltog i studien. Detta i kombination med att de utan motivering hade rätt att 

avbryta sitt deltagande utan konsekvens. Deltagandet i studien var anonymt till den grad att 

endast författarna hade möjlighet att urskilda vem som svarat på enkäten genom att deltagarna 

tilldelades en siffra för identifikation. All information från enkäten gällande kodnings-

förfarandet med siffror och intervjun har behandlats konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

enskild individ kan spåras.  

3 Resultat 

I den följande texten fingeras deltagarnas namn som #1-6 (#1, #5 och #6 är från klubb A, 

medan #2, #3 och #4 är från klubb B). Resultatet är uppdelat med en inledande 

enkätundersökning följt av intervjuundersökningen där svaren redovisas utefter 

självregleringens olika faser. 

3.1 Enkätundersökning 

Tabell 1 och 2 visar resultatet från enkätundersökningen (medelvärde, standardavvikelse och 

räckvidd) uppdelade enligt deduktiv teori efter självregleringens olika koncept (planering, 

monitorering, ansträngning, self-efficacy, reflektion och utvärdering). Enkätundersökningen 

är uppdelad i två tabeller utefter förening, samt en jämförelse mellan urvalet för intervjuer och 
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övriga respondenter, där urvalet för intervjuer visar upp ett högre medelvärde inom samtliga 

koncept. Resultatet visar även ett högre resultat överlag för klubb A, jämfört med klubb B, 

både vad gäller urvalsgruppen för intervjuer och övriga. Urvalsgruppen för intervju i klubb A 

visar ett högre resultat i samtliga koncept utom planering, med gruppen med övriga visar 

högre resultat i samtliga koncept, utom utvärdering. 

 

Tabell 1. Resultat från samtliga enkäter från respondenterna i klubb A, samt 

intervjuurvalets resultat. Inom konceptet planering, monitorering, ansträngning och 

self-efficacy sträcker sig skalan mellan 1-4. Inom konceptet reflektion och utvärdering 

sträcker sig skalan mellan 1-5. 

  

Notering: M = medelvärde, SD = standardavvikelse och Range = räckvidd – enkät-

undersökningens lägsta respektive högsta individuella medelvärdevärde i respektive 

koncept. 

Tabell 2. Resultat från samtliga enkäter från respondenterna i klubb B, samt 

intervjuurvalets resultat. Inom konceptet planering, monitorering, ansträngning och 

self-efficacy sträcker sig skalan mellan 1-4. Inom konceptet reflektion och utvärdering 

sträcker sig skalan mellan 1-5. 

  

Notering: M = medelvärde, SD = standardavvikelse och Range = räckvidd – enkät-

undersökningens lägsta respektive högsta individuella medelvärdevärde i respektive 

koncept. 

M SD Range M SD Range

Planering 2,89 0,35 2,38 - 3,25 2,96 0,19 2,75 - 3,25

Monitorering 3,10 0,30 2,83 - 3,50 3,45 0,25 3,17 - 3,67

Ansträngning 3,51 0,26 3,22 - 3,89 3,74 0,13 3,67 - 3,89

Self-efficacy 3,19 0,20 3,00 - 3,45 3,70 0,05 3,64 - 3,73

Reflektion 4,37 0,21 4,00 - 4,60 4,73 0,12 4,60 - 4,80

Utvärdering 3,77 0,61 2,63 - 4,38 4,50 0,13 4,38 - 4,63

Övriga (n = 7) Urval (n = 3)

M SD Range M SD Range

Planering 2,13 0,48 1,25 - 2,75 3,29 0,51 2,75 - 3,75

Monitoring 2,55 0,23 2,33 - 2,83 2,95 0,25 2,67 - 3,17

Ansträning 3,40 0,38 2,89 - 3,89 3,63 0,36 3,22 - 3,89

Self-efficacy 2,86 0,23 2,55 - 3,27 3,21 0,05 2,18 - 3,27

Reflektion 3,43 0,48 2,60 - 4,00 4,20 0,35 3,80 - 4,40

Utvärdering 3,21 0,61 2,25 - 4,00 4,00 0,00 4,00 - 4,00

Övriga (n = 7) Urval (n = 3)
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3.2 Spelarintervjuer 

Resultaten från spelarintervjuerna är uppdelade i förberedelsefasen, prestationsfasen och 

reflektionsfasen för att kunna besvara studiens frågeställningar på ett tydligt sätt. Tillhörande 

dessa faser är teman följt av underkategorier bestående av olika koder.  

 

Figur 2. I ovanstående figur presenteras de resulterande faser, koncept och teman som framträdde ur 

analysprocessen. 

3.2.1 Förberedelsefasen 

Svaren på frågorna rörande förberedelsefasen berörde koncepten planering, ansträngning 

samt self-efficacy, vilket indikerar att deltagarna besitter en grundläggande uppfattning om 

förberedelsefasen som fenomen. Detta åskådliggörs genom följande citat: 

”Om det är en viktig träning […] går jag upp och går lite innan jag käkar frukost, går upp lite tidigare 

[…] tar en promenad och sen kommer jag tillbaka och äter frukost sen bara ta det lite lugnt innan jag 

börjar dra mig mot träningen. Dricker en del vatten.” (#3) 

Jag äter mellanmål, lite yoghurt, smörgås och kanske en banan. Dricker lite juice också kanske. (#2) 
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Konceptet planering innehåller temana målsättning och strategianvändning, processer som 

samtliga deltagarna var bekanta med men som ingen av dem praktiskt tillämpade på ett 

systematiskt sätt. Påfallande tydligt blev det gällande avsaknaden av kunskap kring 

målsättningsarbete där samtliga sex deltagares mål var ospecifika, saknade tidsbegränsning 

och endast ett fåtal var mätbara. Istället präglas samtliga deltagares mål av känslor och 

förväntningar: 

”Målsättning, hur då? Alltså egentligen inte, jag tänker inte att jag ska göra nio av nio bra första touch, 

så tänker jag inte. Utan alla ska vara bra. Jag vill känna att träningen avslutas bra och inte att jag är 

mer ”risig” i slutet.” (#2) 

”Nej, jag brukar bara tänka på att jag ska göra en bra träning, inte exakt vad jag ska göra.” (#5) 

Kanske som en konsekvens av deltagarnas oförmåga att sätta specifika mål med sin träning 

och avsedda moment blev strategianvändningen följaktligen ofta oregelbunden. I de fall då 

deltagarna valde att använda strategi kopplat till utförandet påvisar de dock teknikspecifik 

kunskap, eller en förståelse för hur de ska sätta sig i spelsituationer som främjar träningens 

målsättning: 

”Träffar foten, med foten rätt på bollen. Får bollen dit jag vill. Om jag försöker skruva den i bortre så 

använder jag insidan. Fokuserar på det […] så försöker man utföra allt: upp med handen, ha stödjefoten 

nära bollen och sådant. Tänka på själva tekniken.” (#1) 

”För att göra mål (deltagarens målsättning) brukar jag tänka att ska jag delta väldigt mycket i spelet, 

ropa och tillsammans med mina lagkamrater ha bollen så mycket som möjligt. Och i ett sådant läge 

kanske jag ropar efter bollen lite extra, ta fler löpningar framåt, i djupled. För att få bollen mer, närmare 

mål.” (#3) 

Det andra konceptet, ansträngning, består av den vanligast förekommande idrottpsykologiska 

egenskapen – motivation – där deltagarnas inre motivation och uppfattning om uppgiftens 

egenvärde var tydligt framträdande. Samtliga deltagare berättade att de investerade väldigt 

mycket tid i fotbollen och att de i flera fall identifierade sig som fotbollsspelare. Samtidigt 

som deltagarnas inre motivation framträdde tydligt kunde dock även flera element av yttre 

motivation skönjas, där det då ofta handlade om viljan att bli proffs och tjäna pengar på 

fotbollen. Deltagarna visade främst upp en uppgiftorienterad motivation, med inslag av 

resultatorientering, då oftast i jämförelse med lagkamrater på träning. I vissa fall framträdde 

dock en motivationsorientering riktad mot att undvika att misslyckas, där dessa deltagare då 

utvärderade sin prestation efter hur lite de misslyckades och reflekterade över vad de kunde 
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gjort bättre istället för vad de gjorde bra. De olika typerna av motivationsorientering går att 

urskilja ur följande två citat: 

”Drivkraften är att jag tycker det är skitkul att spela fotboll och att jag vill utvecklas. Att jag känner att 

jag hela tiden kan utvecklas. Att jag är i en stimulerande miljö som gör att jag känner att jag kan 

utvecklas. Det gör att jag vill träna mer. Jag känner att det ger resultat.” (#3) 

”[…] egentligen tänker jag bara så här att det är något jag ska göra för att jag ska bli fotbollsproffs. Inte 

så här att jag tänker att nu ska jag tjäna pengar, jag tänker bara att jag ska blir fotbollsproffs och att jag 

måste göra det här. Det är liksom en del av den väg som jag måste gå.” (#2) 

Det tredje och sista konceptet inom förberedelsefasen – self efficacy – är enligt deltagarna den 

mest avgörande faktorn för deras prestation. Den styr deras prestation genom framförallt 

beslutsfattandet och känslan av trygghet. 

”Att jag är beslutsam. Bestämmer mig att springa och ta bollen och då går det bra. Tror inte det går så 

bra för mig om jag velar och tänker på ’vad jag ska göra nu, ska jag gå in i press eller stå kvar?’ Nej, då 

tror jag inte det går lika bra.” (#4) 

”(Känslan av att sätta den i krysset). Den gör så att jag får mer självförtroende i resten av min träning. 

Sätter man många bollar som är bra, fina mål, då vill man ju fortsätta.” (#6) 

Self-efficacy påverkade även deltagarnas planering av träningen. Vilket illustreras av att 

deltagarna uppger att faktorer som svårighetsgrad, längd, övningsval och ihärdighet alla 

påverkas av deras upplevda self-efficacy, vilket belyser egenskapens roll i förberedelsefasen: 

”[…] Oftast när jag kör egen träning är jag nöjd efter eftersom jag bestämt att jag inte slutar förrän jag 

är nöjd. (#2) 

”Det är dels mina förberedelser men främst form och självförtroende och sådant. Om det gått bra i två 

veckor i rad brukar det fortsätta gå bra och har jag gjort en bra match i helgen brukar det gå bra på 

måndagsträningen. Har jag inte gjort en bra match kan jag kanske känna mig lite osäker och så. Känner 

mig lite mindre självsäker.” (#4) 

En deltagares self-efficacy är kopplad till en aktivt undvikande motivation som präglar 

planeringen av träningen i allmänhet och målsättningsarbetet i synnerhet. I detta fall 

handlar det om att han konstruerar mål i sin egen träning som i paritet till hans 

kunskapsnivå är för låga, för att kunna uppleva en känsla av kompetens.  Risken med detta 

är att det hämmar deltagarens prestationsfas genom att en för låg målsättning inte 

stimulerar deltagaren tillräckligt, vilket detta citat visar: 
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”Ja, det brukar jag (lyckas med målsättningen), för att det är ett rätt enkelt mål och ja det är ju min 

träning. Det är ju ändå jag själv som bestämmer övningarna och så. Det är ju ofta, de är ju inte så att, ja 

det är ju klart jag pressar mig själv att jag ska göra allt snabbare och så men eftersom jag kör ju själv då 

blir det inte så jävla jättesvårt egentligen.” (#2)  

Sammantaget är resultaten relativt homogena gällande spelarnas förberedelser inför träningen, 

en förberedelse som ska förstärka inlärningen, träningen och prestationen men präglas av 

brister i tillämpandet av tillgängliga verktyg. De två idrottspsykologiska egenskaperna 

motivation och self-efficacy dominerar denna del av analysen. 

3.2.2 Prestationsfasen 

Svaren på frågorna rörande prestationsfasen berörde koncepten self-efficacy och 

monitorering. Likt tidigare redovisat för förberedelsefasen visar resultaten att self-efficacy är 

enligt deltagarna den mest avgörande faktorn för deras prestation, då den i allra högsta grad 

påverkar deltagarnas beslutsfattande. Detta illustreras av följande citat: 

”Jag tror på mig, känner att allt fungerar, vågar ta lite svårare beslut, man känner att allt liksom sitter. 

Jag är i zonen.” (#1) 

Inom self-efficacy ryms även temana kompetens och undvikande. Resultaten pekar tydligt på 

hur spelarnas prestationer påverkar deras känsla av kompetens, likt detta citat illusterar väl: 

”För jag har gjort det så många gånger. Jag har tränat på det mycket. Då känner man sig säker. Ju mer 

man gör det desto säkrare blir man.” (#6) 

Self-efficacyns riktning vad gäller dess påverkan på deltagarnas motivation och 

träningsduration skiljer sig dock en aning: vissa av dem vill avsluta med en känsla av att de 

avslutade bra, medan andra avslutar passet när de är trötta och känner att de inte presterar likt 

i mitten av träningspasset då de presterade som bäst. 

”Jag vill känna att träningen avslutas bra och inte att jag är mer ”risig” i slutet.” (#2) 

Då har man fått lite uppvärmning med några skott och då kommer man in i det. Och sen skjuter man lite 

för mycket blir man lite trött och då orkar jag inte fokusera. Så är det. (#6) 

Resultaten visar även att deras self-efficacy i vissa fall styrs av ett aktivt undvikande, vilket 

kan resultera i ett mindre initiativtagande av deltagarna i matchsituationer. Två av dem 

uttrycker att de känner sig som mest kompetenta och har högst self-efficacy när de gör så få 

misstag som möjligt, vilket dessa citat tydligt speglar: 
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”Att jag har misslyckats med så få moment som möjligt, alltså jag känner ju om jag är i form, då känns 

det jävligt bra.” (#2) 

”När det har gått bra, allt har flutit på bra och jag har inte så många felpassningar och misslyckade 

dribblingar.” (#3) 

Inom konceptet monitorering ingår temana imagery, koncentration, självobservation och 

självprat, där koncentration är det mest frekventa. Dock väljer samtliga deltagare att använda 

ordet fokus för att beskriva denna idrottsspykologiska egenskap som därmed blir en bred 

synonym för koncentrationstemat och deltagarnas uppmärksamhetsriktning. Vidare uppvisar 

resultaten att många av deltagarna har svårigheter att definiera vad de egentligen menar när de 

pratar om fokus och samtliga pratar om begreppet som något flyktigt som kommer och går 

och något de ibland kan ha svårt att kontrollera. Detta illustrerade följande deltagare med 

detta citat på frågan om hur han behåller sin uppmärksamhet: 

”Jag vet faktiskt inte hur jag gör det. Jag bara tänker.” (#2) 

Trots detta abstrakta och ogripbara begrepp förklarar några deltagare att fokus är helt 

avgörande för prestationen och de attribuerar ofta till ett tappat fokus för misslyckade 

prestationer med upplevelser av att ”sväva iväg” och hamna i ”andra tankar”. De tillfällen 

då deltagarna operationaliserar begreppet fokus pratar de om det som ett beteende främst vid 

tekniska utföranden likt följande citat visar: 

”[…] Då är jag helt fokuserad på boll och på foten, jag tänker inte på något annat. Tänker inte på 

hunden som skäller på sidan, tänker inte på något annat. Bollen, kroppen och sen målet.” (#6) 

Attributionerna till fokus till trots, är det endast två deltagare som beskriver triggers de kan 

använda för att återfå ett förlorat fokus – refokusera – och på det sättet kunna påverka sin 

prestation. En av dem gör det genom en ökad arbetsinsats, där han tar hårda löpningar och 

kliver in i flera närkamper, medan den andres trigger exemplifieras nedan: 

”Jag brukar rätta till mina benskydd […] Det brukar bli så, dra upp strumpan och fixa. Lite sådant.” 

(#5) 

En etablerad idrottspsykologisk färdighet för att öka koncentrationen och som kan bidra till 

refokusering är självprat som i denna studie är ett tema inom prestationsfasen. Resultaten 

visar att självpratet bland annat syftar till att rikta uppmärksamhet och att öka 

prestationsförmåga genom egna mentala påminnelser inom till exempel teknik och taktik, 

något som följande återberättade självprat redogör för: 
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”Att jag har rätt teknik, att foten ska vara som ett ”v” där bak, höften framåt, inte åt sidan. Att jag ska 

landa på foten jag skjuter på (med).” (#5) 

Den metakognitiva självövervakningen beskrivs tidigare i uppsatsen som en av själv-

regleringens nyckelprocesser, en process som i resultatdelen ryms under temat 

självobservation. Detta innefattar processer som berör individens förmåga att lösa problem 

eller finna lösningar på situationer som uppstår. Sett till deltagarnas svar är denna färdighet 

väl använd av samtliga och den mest förekommande praktiska formen av självobservation är 

inom perception och kognition. Praktiskt handlar detta om att deltagarna innan eller under 

agerandet i en specifik situation inhämtar information, med hjälp av synen, om vad som finns 

i deras absoluta närhet, för att senare med hjälp av de kognitiva processerna besluta om vilken 

lösning de har på den uppkomna situationen. En deltagare beskriver med följande citat hur 

han med hjälp av sin perceptionsförmåga inhämtar information (var medspelare, motståndare 

samt bollen befinner sig på planen) för att senare besluta om den bästa lösningen: 

”[…] Vart min motståndare är, jag brukar titta runt rätt mycket för det är rätt tight när vi spelar 

possessionspel. Men även vart mina medspelare och bollen är, jag måste ju ha koll på mina medspelare 

när jag väl får bollen annars blir det ju lätt att man börjar dribbla och kolla ner i marken. Men har jag 

en plan på vad jag ska göra innan (jag får bollen) blir det mycket lättare och därför kollar jag vart 

motståndare och medspelarna är innan jag får bollen. Så det är sådant jag tänker mest på under själva 

genomförandet.” (#3) 

Självobservation rymmer även en självkorrigerande del där deltagaren under själva utförandet 

varseblir om förändringar i sin egen proprioception eller sinnestillstånd. En god 

självobservatör kan därefter på egen hand korrigera kroppens tyngdpunkt eller förändra sina 

tankemönster och hamna i en ny fördelaktigare position både fysiskt och mentalt. Detta 

fenomen lyfts fram av hälften av deltagarna (då främst teknikorienterat), där de berättar att de 

under ett genomförande kan uppfatta att de brister i tekniken samt att de är förmögna att 

korrigera den till det bättre. Det kan till exempel vara vid ett skottmoment där en deltagare 

upptäcker att denne inte spänner foten tillräckligt vid tillslagsögonblicket, vilket kan medföra 

en försämring i kvaliteten: 

”Jag känner mer var jag har höften och foten.  Jag vet ju om den (foten) är spänd eller inte. […] om jag 

träffar för lågt fram på foten då åker inte bollen dit jag vill eller om jag träffar för långt på utsidan då 

blir det en skruv och den (bollen) flyger långt åt sidan.” (#5) 

”Alltså då känns det fel när jag slår till bollen. Det blir fel i kroppsbalansen när jag väl skjuter.” (#6) 
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Den idrottspsykologiska färdigheten som flest deltagare (fem av sex) regelbundet använder är 

imagery, genom att i prestationsfasen kunna föreställa sig själv utföra ett moment eller 

enskilda detaljer i ett moment. Några av deltagarna föreställer sig också nutida 

fotbollsförebilder utföra specifika moment, förebilder som nödvändigtvis inte har några som 

helst likheter med vederbörande vad gällande position på planen eller fotbollsspecifika 

egenskaper. 

"Ibland blir det att jag tänker, till exempel, min favoritfotbollspelare är Wayne Rooney och så försöker 

jag göra ett skott som han har gjort. Jag försöker att kopiera det. […] Han har en speciell ansats till 

bollen. Då ser jag den ansatsen och hur han träffar bollen. Om han har gjort något mål, jag är ju ett stort 

Manchester United fan så jag memorerar de flesta snygga målen han har gjort i huvudet. Så tänker jag 

på dem (målen). […] Jag ser honom liksom utifrån, som ett tv-spel” (#5) 

Det perspektiv som de flesta deltagare nämner att de föreställer sig själv eller någon annan ur 

är ett ”utifrånperspektiv” där de upplever sig själva stå bredvid och observera sig själv utföra 

en handling. Flera deltagare liknar detta vid ett tv-spel och berättar att de även hör publikens 

jubel och att de står på en stor arena. Följande citat illustrerar användandet av imagery: 

”jag ser bilder av hur den (bollen) går in i mål. Man ser det som en stor arena, publiken skriker och så 

sitter den (bollen).” (#6) 

En deltagare berättar att han i sin mentala föreställning upplever handlingen från ett 

”inombordsperspektiv” där han själv utför handlingen och ser världen från sina egna ögon. 

Denne spelare tillför detaljer i sin mentala föreställning som rör hur det känns vid det tekniska 

utförandet samt känslan att kunna skifta identitet under aktivitetens gång beroende på uppgift. 

I följande citat beskriver spelaren hur han upplever sig vara någon annan spelare med just de 

egenskaper som uppgiften kräver: 

”[…] men det beror på vilket position jag spelar på. Om jag håller mig. Ja säg centralt (på planen) i 

possessionspelet så kan jag känna mig som, ja säg Xavi. Som ska ja, vända upp och passa men det beror 

som sagt vart jag är på planen. Är jag på en kant kan jag känna mig som en annan spelare. Som kanske 

har ett annat syfte, kanske dribbla […].” (#3) 

Sammanfattningsvis visar resultaten gällande spelarnas prestation under träningen att de är 

medvetna och bevandrade inom färdigheterna som finns att tillgå under prestationsfasen, även 

om de inte alltid förstår hur de ska använda sig av dem. 
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3.2.3 Reflektionsfasen 

Svaren på frågorna rörande prestationsfasen berörde koncepten reflektion och utvärdering 

med innehållande teman adaptiv slutsats, attribution och egenbedömning. De svar som 

deltagarna ger berör deras tankar om det utförda momentet, dess förklaring till utfallet och 

deras syn på sin vidare utveckling. Samtliga deltagare berättar att de reflekterar både under 

och efter själva träningspasset, i form av eftertankar kring utfört moment, där tankar gällande 

val före träningspasset ofta är förekommande men också funderingar kring beslut och 

utföranden under träningspasset. Detta gällde beslut som enligt deltagarna påverkat utfallet 

och resultat av momentet eller träningen. Citatet nedan förklarar hur deltagaren reflekterar 

med hjälp av imagery: 

”Om vi släppt in ett mål tänker jag direkt på vad som kan ha gått fel. Så i den nya situationen innan det 

händer så spelas det upp i huvudet vad jag tränat på, hur jag ska göra.” (#1) 

Inom reflektionsbegreppet ryms temat adaptiv förmåga som beskriver hur deltagarna på ett 

självvalt sätt kan påverka sin framtida ansträngning genom hur de väljer att se på den framtida 

utmaningen eller problemet. En av deltagarna beskriver här hur han enligt sig själv genom 

egen träning kan påverka sin utveckling och sin känsla av kompetens: 

”Då tränar jag mer. Det är det som är hela grejen med min egenträning, då fortsätter jag träna tills jag 

är nöjd. Sådant jag inte kan på lagträningen. För träningen är slut och någon annat lag kanske ska in.” 

(#3) 

Kopplat till reflektionsfasen är även utvärdering av prestationen, som i första fas handlar om 

en egenbedömning där den självobserverande delen från prestationsfasen evalueras. Detta var 

en process samtliga spelare utger sig för att utföra på regelbunden basis, då oftast i direkt 

anslutning till planen eller i omklädningsrummet efter avslutad träning vilket dessa citat visar: 

”[…] Och då sitter jag här upp (i omklädningsrummet) eller något annat ställe och grämer mig jävligt 

mycket. Det kan också vara hemma. När jag typ ska sova. Det kan också vara en anledning till att jag har 

sömnproblem, för jag ligger och tänker och bara ’fan det där var skitdåligt’ liksom.” (#2) 

”Det händer jämt. Att jag summerar min träning, direkt nere på planen. När vi joggar ner och stretchar 

[…] Där tänker jag tillbaka på träningen, främst lyckade saker men även sådant som inte gått lika bra. 

Hur såg det ut och vad tyckte folk om det? Hur skulle jag egentligen gjort?” (#4) 
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Resultaten visar att egenbedömning främst handlar om att jämföra med sig själv och tidigare 

prestationer. Flera av spelarna använder uttrycket ”jag vet vad jag kan”, som i detta exempel:  

”Jag jämför oftast med mig själv, jag vet ju vad jag kan. Så blir jag lite besviken när jag vet hur bra det 

kan gå. Då vill jag tillbaka till det nästa träning.” (#6) 

Men även jämförelse med lagkamrater eller andra spelare på en högre nivå nämns som 

bedömningsunderlag, detta främst i de fall då deltagarna har konkurrens på positionen de 

spelar på: 

”[…] Om jag känner pressen, om jag vart utanför startelvan, som jag kände ganska mycket förr, när jag 

spelade i en annan förening. Då blir det, då tänker jag att jag måste klarar av det, jag sätter hög press på 

mig själv. Då blir det inte lika kul och det blir svårare. Det är en av anledningarna till att jag bytte klubb. 

Att få en startplats, få självförtroende och tycka det blir roligare träningar.” (#5) 

Gällande deltagarnas prestationsattributioner är dessa mestadels kopplade till yttre faktorer 

som medspelarnas prestationer eller övermäktiga motståndare, men även ett förberedelse-

perspektiv lyfts fram. En ordagrann tolkning av resultaten skulle kunna argumentera för att 

förberedelsen inför träningspasset är direkt avgörande för den egna prestationen, där bristande 

kostvanor och sömn upplevs som anledningar till en mindre bra prestation. Följande citat är 

svar på frågan om vad som kan vara anledningen till en mindre lyckad träning: 

”Det kan vara uppladdningen. Det kan vara uppvärmningen. Det kan vara vad jag käkat och vad jag 

druckit till exempel. Jag kan ta det exemplet med det senaste YO-YO-testet där jag var iväg på dagen och 

var tvungen att käka något snabbt och då käkade jag ett McDonaldsmål och det kändes direkt på 

uppvärmningen och då påverkade det mitt test. Att jag kände mig tung. Då påverkar mycket vad jag äter 

och dricker innan om jag ska lyckas eller inte.” (#4) 

”Det kan ha varit… De kan vara en träning efter en lång skoldag, så har det inte vart bra mat i skolan. 

Det kan vara många anledningar. Som att jag inte ätit rätt. […]För mig brukar det vara på grund av att 

jag inte ätit ordentligt. Tillräckligt bra under dagen.” (#6) 

”Först måste jag ha sovit bra innan, så jag att inte är halvdöd på träningen. Det underlättar ju. […] 

Menar du att om jag inte sovit? Alltså det kan ju vara så att jag vill se det där sista tv-programmet på 

kvällen då brukar jag vara trött dagen efter och då kan det gå dåligt.” (#5) 

Av de attributioner kopplade till inre faktorer lyfter deltagarna fram de idrottspsykologiska 

egenskaperna self-efficacy och motivation som framgångsfaktorer, där tidigare prestationer 

och viljan att lyckas blir avgörande för utfallet: 
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”Min inställning till fotbollen, jag vill verkligen det, vill verkligen lyckas. Det är den största anledningen 

till att jag lyckas. Att jag gör det.” (#3) 

Avslutningsvis går det att säga att dessa reflektioner influerar, i sin tur, individens inställning 

till framtida inlärning och kommande förberedelsefas vilket därmed sluter självreglerings-

cykeln. Resultaten indikerar att deltagarnas brist på förståelse för förberedelsefasens och 

prestationsfasens fulla arsenal av verktyg karakteriserar deras resonemang i reflektionsfasen. 

4 Diskussion 

I denna studie undersöktes hur fotbollsspelare som befinner sig i karriärövergången mellan 

junior- och seniorverksamhet självreglerar. Enkätundersökningen visar att i jämförelse med 

elitgruppen i Toering et al. (2009) (fotbollsspelare i åldern 11-17 år tillhörande holländska 

proffsklubbars ungdomsakademier), som redovisades i studiens forskningsläge, har 

respondenterna i klubb A övriga (n = 7) betydligt högre värden i samtliga 

självregleringskoncept. Respondenterna tillhörande klubb B övriga (n = 7) visar däremot upp 

lägre värden i alla koncept utom self-efficacy (marginellt högre) och ansträngning. 

Urvalsgrupperna (de som valdes ut för intervju med anledning av deras höga resultat) i båda 

klubbarna visar upp högre medelvärden i samtliga koncept jämfört med Toering et al.’s 

(2009) elitgrupp. Toerings et al. (2009) slutsats är att spelare som klarade övergången till 

elitnivå självreglerade i högre utsträckning. Detta indikerar att jämfört med de holländska 

elitspelarna är de svenska juniorfotbollsspelarna i denna studie bättre rustade för att klara 

karriärövergången mellan junior- och seniorverksamhet, i synnerhet de båda urvalsgrupperna. 

 

Enkätundersökningens resultat till trots, visar deltagarintervjuerna upp en mer nyanserad bild 

av juniorfotbollsspelarnas egen upplevelse av självregleringens olika processer. Generellt går 

det att säga att resultaten visar på att deltagarna brister i tillämpningen av de färdigheter som 

finns att tillgå i förberedelsefasen och prestationsfasen. Detta kan vara en av anledningarna till 

att de attribuerar till yttre faktorer och drar felaktiga slutsatser i reflektionsfasen. Resultaten 

visar påfallande tydligt avsaknaden av tillämpning av målsättningsarbete där samtliga sex 

deltagares mål var ospecifika, saknade tidsbegränsning och endast ett fåtal var mätbara. Detta 

i motsats till de principer flertalet forskare redogör för (Kyllo & Landers 1995; Weinberg & 

Butt 2005, s. 137ff). Kopplat till detta är den ofta oregelbundna och riktningslösa 

strategianvändningen som kan tolkas som en konsekvens av det bristfälliga och ibland 

uteblivna målsättningsarbetet. Cleary och Zimmerman (2001) har tidigare visat att 
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målsättning är korrelerad med val av strategi, där de idrottare som sätter mer specifika 

prestationsmål är mer benägna att välja teknikspecifika strategier. 

 

Vad gäller deltagarnas motivationsorientering så framträdde den inre motivationen tydligt, 

även om flera element av yttre motivation också kunde skönjas, där det då ofta handlade om 

viljan att bli fotbollsproffs och tjäna pengar på fotbollen. Detta stämmer väl överens med de 

motivationsprofiler Pensgaard och Roberts (2000) sammanställde på olympiska elitidrottare. 

Elitidrottare har i flera studier visat sig ha inte enbart en hög uppgiftsorientering eller 

resultatorientering, utan de är både väldigt uppgiftsorienterade och resultatorienterade 

(Pensgaard & Roberts 2002; Roberts & Ommundsen 1996). Dock är vår tolkning att 

resultaten i denna studie i grunden inte bottnade sig i en social jämförelse med status och 

ekonomisk vinning som främsta eller enda drivkraft utan att det mer handlade om deltagarnas 

kärlek till sporten och möjligheten att kunna vara verksam på heltid. Studier med unga 

akademifotbollsspelare har visat att ett av de mest utmärkande dragen hos de som 

kategoriseras som elitspelare är att de är betydligt mer uppgifts-orienterade än spelarna på en 

lägre nivå, vilket stärker vår uppfattning om att spelarna i denna studie har goda 

förutsättningar att klara karriärövergången mellan junior- och seniorverksamhet på ett 

tillfredsställande sätt (Reilly et al. 2000; Van-Yperen & Duda 1999). 

 

Samtliga deltagare berättade att de investerade väldigt mycket tid i fotbollen och att de i flera 

fall identifierade sig som fotbollsspelare. Identitet handlar om de uppfattningar individerna 

har om vilka de själva är och vad som är viktigt för dem (Giddens 2003, s. 43), i detta fall 

fotboll. Denna starka fotbollsidentitet i kombination med deras avsaknad av annan stark social 

identitet skulle kunna vara en av flera anledningar till den undvikande motivationen 

(Heimerdinger & Hinsz 2008) som tydligt framträdde hos vissa av deltagarna. Undvikande 

motivation spelar enligt Heimerdinger och Hinsz (2008) en betydande roll vid ett 

målsättningsarbete, då detta leder till att individerna sätter mindre utmanade mål, samt 

anstränger sig mindre för att nå dessa. Dessutom visar dessa individer ofta upp en lägre self-

efficacy och sämre engagemang vilket resulterar i en sämre prestation. Detta stämmer delvis 

överens med resultaten från denna studie, där en av deltagarna inte sätter upp tillräckligt 

utmanande mål. Denna deltagare sätter gärna upp säkra mål som han vet att han klarar av för 

att uppleva sig kompetent och därigenom nå en hög self-efficacy. Däremot visar han, i 

motsats till Heimerdinger och Hinsz (2008) resultat, ett stort engagemang till sina mål och 

slutar inte förrän han klarat målsättningen och är nöjd. 
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Self-efficacy påverkar förberedelsefasen i allmänhet och målsättningen i synnerhet genom sin 

egen definition: enligt Bandura (1977) handlar self-efficacy nämligen om individens 

uppfattning om att denne framgångsrikt ska kunna genomföra beteendet som krävs för att 

uppnå en viss uppgift eller mål, och handlar om bedömningar av vad en person kan göra med 

dennes kunskaper snarare än färdigheterna själva. Vidare menar Bandura (1993) att 

individernas self-efficacy bestämmer vilka mål de sätter, hur mycket de anstränger sig, deras 

uthållighet samt ihärdighet i motgång. Tolkningen av resultaten är att deltagarna är heterogena 

i hur deras self-efficacy påverkar deras målsättning. En av deltagarna som i det närmaste kan 

tolkas ha self-efficacy och känslan av kompetens som målsättning med sitt träningspass (d.v.s. 

att målet med träningspasset är att han ska känna sig mindre dålig i slutet av passet så att han 

kan lämna träningspasset med en känsla av kompetens), har en tendens att sätta mastery 

avoidance goals, vilket innebär att deltagaren fokuserar på att undvika misstag och undvika 

att utföra en uppgift sämre än vad han har gjort tidigare (Elliot & Conroy 2005). Enligt Elliot 

och Conroy (2005) så är detta ett beteende vanligt hos bland annat perfektionister. Resultaten 

från denna studie visar att beteendet, i detta enskilda fall, resulterat i en ohälsosam 

utvärdering och kritiskt granskande som orsakat sömnproblem.  

 

Self-efficacy spelar inte bara en roll inom förberedelsefasen, utan än mer under 

prestationsfasen. Resultaten visar att self-efficacy är den enligt deltagarna mest avgörande 

faktorn för deras prestation, då den i allra högsta grad påverkar deltagarnas beslutsfattande. 

Vissa deltagare beskriver till och med att de avslutar passet när deras self-efficacy sänks, då 

de inte anser sig själva längre kunna utföra uppgiften. Denna aspekt är en sällan eller aldrig 

diskuterad konsekvens av self-efficacy och är i behov av mera forskning. Argumentationen 

bakom dessa resultat baseras på Banduras (1977) forskning som menar att individer behöver 

tro att de kan utföra en uppgift framgångsrikt för att vara motiverade till att utföra den. När 

tron på förmågan att utföra uppgiften försvinner – self-efficacy – upphör även incitamentet till 

att fortsätta. 

 

Om self-efficacy är avgörande för beslutet om att ens utföra uppgiften är självobservationen 

en nyckelprocess under själva utförandet. Från resultaten framgår det att flertalet av 

deltagarna i sin träning regelbundet använder olika strategier för självobservation vilket i 

kombination med deras inre motivation och ett positivt motivationsklimat ytterligare kan 

effektivisera fotbollsinlärningen (Theodosiou & Papaioannou 2006). Det praktiska utförandet 
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av självobservationen har utifrån deltagarnas perspektiv visat sig vara inom processerna 

perception och kognition, där perceptionen berört inhämtningen av information med hjälp av 

synen för att senare bearbeta informationen kognitivt och bidra till en bra beslutsfattning. 

Detta är en färdighet som enligt Williams (2011) experter inom fotboll behärskar på ett bättre 

sätt än icke-experter. Experterna är framför allt skickligare på att inhämta relevant 

information från sin omgivning (pattern recognition) och utifrån detta identifiera förändringar 

i spelet samt finna den för den uppkomna situationen bästa lösningen. Inom fotbollsrörelsen 

benämns detta som speluppfattning eller spelförståelse. 

 

Den idrottspsykologiska färdigheten som flest deltagare berättar att de regelbundet praktiserar 

under prestationsfasen är imagery och då särskilt kopplat till direkt utförda handlingar eller 

kommande moment de avser att utföra. Den mest intressanta aspekten av resultaten kring 

imagery är att deltagarna lägger till känslor samt använder fler sinnen än synen (visuellt). 

Detta ger sig uttryck hos deltagarna genom att de i sin mentala föreställning upplever känslan 

i foten (kinetik) när den träffar rätt på bollen eller hör (auditivt) en upplevd publik på en arena 

(miljöer). Syftet med att lägga till interna (kinetik) eller externa (miljöer och ljud) faktorer i 

sin imagery är att öka upplevelsen av att på ”riktigt” utföra handlingen i den miljö deltagaren 

själv valt, vilket ökar effekten (Hardy & Callow 1999; Holmes & Collins 2001; Vealey & 

Greenleaf 2006). Detta tillvägagångsätt har visat sig vara en framgångsrik metod, specifikt för 

att öka imagerys påverkan på inlärningsförmågan hos unga fotbollsspelare, där framförallt 

användandet av kognitiv specifik (cognitive specific) imagery visat sig vara extra gynnsam. 

Kognitiv specifik imagery handlar ofta om mentalt utövande av specifika idrottsuppgifter 

såsom att anfallaren från tidigare exempel föreställer sig inläggets bollbana och anpassar sin 

löpväg för att sedan kunna möta bollen med sin panna (Munroe-Chandler et al. 2012). Sett till 

de resultat som presenterats i studien, samt ovanstående forskning, finns det en stor 

vidareutvecklingspotential i deltagarnas tillämpning av imagery. Potentialen ligger i en mer 

systematisk användning av kognitiv specifik imagery innehållandes flera sinnen och faktorer 

– visuellt, kinetiskt och auditivt. Däremot har ingen av deltagarna använt sig av Motivational 

General-Mastery, som bygger på att se sig själv hantera svåra omständigheter och bemästra 

utmanande situationer eller Motivational General-Arousal, som är kopplad till upphetsning 

och stress (Munroe-Chandler et al. 2012). En av deltagarna beskriver hur han memorerar den 

engelska landslagsanfallaren Wayne Rooneys mål, för att sedan motiveras till att själv träna 

på att utföra dem. Detta tydliggör kopplingen mellan imagery och målsättning och således 

kopplingen mellan förberedelsefasen och prestationsfasen. Imagery-funktionen deltagaren 
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beskriver kallas motivationsspecifik imagery (motivational specific), en typ av imagery som 

kan öka deltagarnas engagemang för  sin målsättning och öka motivationen inför utförandet 

(Munroe-Chandler et al. 2012).  

 

Gällande resultatet inom reflektionsfasen visade det att samtliga spelare reflekterar både under 

och efter själva träningspasset, i form av eftertankar kring utfört moment. Ett reflekterande 

förhållningssätt ökar spelarnas möjligheter att klara karriärövergången från junior- till 

seniorfotbollsspelare enligt den forskning Toering et al. (2009) genomfört på holländska 

elitspelare. Att regelbundet reflektera kan indikera att deltagarna är medvetna om föregående 

prestationer för att lättare kunna lära sig av dem, utvecklas och förbättra prestationen vid nästa 

tillfälle. 

 

Som en del i reflektionen behöver individen kunna dra slutsatser av sin prestation och hur 

denne ska kunna självreglera framtida försök till lärande. Tidigare resultat visade att en av 

deltagarna beskrev hur han genom sin egen träning kunde påverka sin utveckling genom 

reflektion och rätt strategisk anpassning. Detta tyder på att han besitter en av de kvaliteterna 

som skiljer experter från nybörjare; enligt Kitsantas och Zimmerman (2002), anpassar 

experter hellre strategin än undviker uppgiften. Detta leder ofta till att dessa självreglerare lär 

sig nya och potentiellt effektivare former av självreglering. 

 

Kopplat till reflektionsfasen är även utvärdering av prestationen, som i första fas handlar om 

en egenbedömning där den självobserverande delen från prestationsfasen utvärderas. 

Resultaten visade att deltagarna främst jämförde sig med sig själva och tidigare prestationer, 

men framförallt att de ofta utvärderade sin insats efter hur få misstag de begick. Genom att 

ändra utvärderingsperspektivet och istället utvärdera vad de lyckats med är argumentationen 

stark för att de skulle kunna prestera på en högre nivå oftare. Deltagarna skulle då få insikt i 

varför de lyckades med sin prestation och därmed lättare kunna återupprepa den (Weiner 

1985). Flera lyckade prestationer skulle även höja deras self-efficacy, vilket vidare skulle 

förbättra resultatet då prestationen, enligt både deltagarnas redogörelse och tillgängligt teori, 

är väldigt beroende av self-efficacy (Banduras 1977). 

 

Gällande deltagarnas prestationsattributioner är dessa mestadels kopplade till yttre faktorer 

som medspelarnas prestationer eller övermäktiga motståndare, men även ett 

förberedelseperspektiv lyfts fram. Dessa olyckliga attributioner tyder på att deltagarna har ett 
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yttre kontrollokus, där de attribuerar till faktorer som ligger utanför deras kontroll och således 

är svåra att påverka (Biddle et al. 2001, s. 445ff). Dessa attributioner uppstår möjligen på 

grund av bristande självreglering i förberedelsefasen och prestationsfasen, till exempel ett 

otydligt målsättningsarbete, utan existerande strategianvändning, samt låg self-efficacy 

(Bandura 1991, s. 91). Ytterligare forskning pekar på att nybörjare ofta attribuerar till 

okontrollerbara faktorer för dåliga prestationer, exempelvis oförmåga, uppgiftens svårighet 

eller otur (Cleary & Zimmerman 2001; Kitsantas & Zimmerman 2002). Forskning visar dock 

att dessa attributioner går att vända på genom attributionsträning så att deltagarna istället får 

ett inre kontrollokus (Ommundsen & Vaglum 1991). 

4.1 Styrkor och svagheter 

Denna studie är i dagsläget den enda i sitt slag som förklarar och beskriver hur fenomenet 

självreglering fungerar ur ett deltagarperspektiv. Studiens främsta styrka är att läsaren erbjuds 

grundlig och djupgående information om hur fotbollsspelare i en juniorverksamhet förhåller 

sig till sina tankar, känslor och handlingar för att uppnå personliga mål. Begreppet 

självreglering kan för läsaren möjligen endast upplevas som ett teoretiskt resonemang men för 

deltagarna är det de processer som hjälper dem att strategiskt styra och anpassa sin vardag 

mot en dröm om ett framtida liv som fotbollsproffs. Denna ansats kan jämföras med tidigare 

studier inom ämnet av bland annat Toering et al. (2009) som ur ett forskarperspektiv beskriver 

självreglering och besvarar frågorna om vad och vilka faktorer som ingår i självreglering. Den 

kvalitativa studien som i dagsläget existerar är Toering et al. (2011) som istället utgår från ett 

tränarperspektiv och beskriver de beteenden tränare förknippar med självreglering. 

Ovanstående studier utelämnar därmed viktiga frågor som hur och varför, vilka denna studie 

börjat svara på. Resultaten i denna studie ger därmed en bredare förståelse för hur 

självregleringen upplevs och en större kunskap om hur och varför deltagarna praktiskt 

tillämpar den, vilket kan hjälpa till att utveckla konkreta träningsmetoder. I framtiden skulle 

detta kunna rendera i att fler tränare systematiskt använder metoder för regelbunden träning 

av fotbollsspelarnas förmåga att självreglera. Ur ett bredare perspektiv skulle detta kunna öka 

antalet spelare som lyckas ta sig igenom den svåra karriärövergången mellan junior- och 

seniorverksamhet (Fallby 2006, s. 39ff). En vidare styrka som studien besitter är att den är 

utgår från en etablerad teoretisk grund (Zimmerman 2006).  Denna teoretiska grund gav 

stadga åt studiens design och en tydlig riktning i det initiala arbetet med källforskningen, 

vilket medförde en större fördjupning i ämnet. Samtidigt medförde även den vedertagna 

teoretiska modellen (Zimmerman 2006) en validering av studiens metod. Intervjustudiens 
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pålitlighet påverkas likt hela studien positivt av att den utgår från en etablerad teoretisk grund 

(Zimmerman 2006). Den vedertagna teoretiska modellen som intervjustudien baseras på ökar 

trovärdigheten i analysen samt överförbarheten och jämförbarheten med andra studier. Detta 

genom att svaren induktivt kunnat härledas och tematiserats från deduktiv teori via frågor och 

som i slutändan renderade i ny kunskap (Kvale 2009, s. 267). För att ytterligare säkerställa 

studiens pålitlighet har en kvalitetssäkring (Lincoln & Guba 1985) av analysen genomförts 

med en tvådelad inriktning. Dels har en metodtriangulering genomförts som ur två 

dimensioner belyst samma ämne (dvs. en kombination av kvantitativ och kvalitativ metodik), 

som resulterade i en uppfattad skev nyans mellan den kvantitativa delen och den kvalitativa. 

Det andra tillvägagångssättet för kvalitetssäkring av analysen var en medvetenhet om fördelen 

med båda författarnas medverkan vid förberedelsen (transkriberingen) av analysen samt 

genomförandet (kodning, tematisering och slutsats). Medvetenheten mynnande ut i en strategi 

som handlade om att kritiskt granska analysen genom diskussion och argumentation.  Detta 

ledde till en slutlig mättnad i data vilket gav en ökad logik till tolkningarna som renderade i 

det slutgiltiga resultatet (Kvale 2009, s. 267). En avslutande handling i verifieringskedjan 

vilket Patton (2002) menar ökar pålitligheten ytterligare i en studie är att anteckningar likt en 

dagbok har förts från studiens påbörjan med idémöten vidare mot litteraturstudier, 

framställande av metod, genomförande av enkät, intervjuundersökningar och slutligen in i 

analys och resultatdel. Antecknade tankar om förfarande, angreppsvinklar, problem som vänts 

till utmaningar och glädjeyttringar över små framsteg har sparats och dokumenterats. Detta 

har i likhet och med rekommendation av Rolfe (2006) möjliggjort att se studien ur olika 

perspektiv och tydliggjort riktningen mot målet med en studie som ökar förståelsen och 

kunskapen om självreglering. Enkätens original (SRS; Toering et al. 2010) har en Cronbach´s 

  koefficient på 0.81 och med det tillvägagångsätt som användes vid översättningen bör 

värdet vara tämligen opåverkat. Detta tillsammans med förberedelserna inför enkäten styrker 

reliabiliteten av enkäten samt enkätundersökningen i stort. Den tidigare nämnda 

översättningen från engelska till deltagarnas modersmål svenska anses vara en betydande 

faktor för deltagarnas ökade förståelse för enkätens frågor. Ytterligare en åtgärd som 

genomfördes som styrker reliabiliteten var att båda författarnas fanns på plats vid 

genomförandet för att ge deltagarna likvärdig information om studien och vara tillgängliga för 

följdfrågor.  

 

För att kunnat stärka studiens kvalitet ytterligare kunde valet av enkäten SRS (Toering et al. 

2010) varit annorlunda. En ytterligare utvärdering av detta verktyg bör övervägas med 
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hänvisning till dess validitet. Studiens resultat indikerar på en viss inkongruens vid en 

jämförelse mellan respondenternas svar i enkätundersökningen respektive deltagarnas svar i 

intervjustudien gällande liknande fenomen. Respondenterna har i enkäten erhållit höga värden 

inom samtliga koncept (se tabell 1 och 2), medan deltagarna generellt haft svårt att redogöra 

för likvärdiga kunskaper verbalt. Detta exemplifieras med att majoriteten av respondenterna 

har svarat att de ofta arbetar med målsättning, medan resultatet från deltagarna visar på en 

bristande tillämpning av densamma. Denna överskattning hos deltagarna gällande sin förmåga 

och färdigheter kan grunda sig i okunskap om ämnet alternativt en oförmåga att förstå 

frågornas betydelse.  Ett eventuellt mätfel i enkäten skulle kunna betyda att fler alternativt 

andra deltagare borde ha gått vidare i urvalsprocessen (se 2.4). Konsekvensen av detta skulle 

kunna vara att det möjligen kan finnas brister i urvalsprocessen och att det inte går att stärka 

att de med högst värde i SRS (Toering et al. 2010) nödvändigtvis var de, i respektive grupp, 

som självreglerande bäst. Ur detta resonemang finns en rekommendation av en utveckling av 

SRS (Toering et al. 2010) alternativt att eventuellt skapa en ny enkät för att mäta 

självreglering med. Framförallt skulle en vidarekonstruktion av frågorna med en inriktning 

mot att mer mäta direkta idrottsrelaterade beteenden vara att föredra.   

  

Med ett utvecklat idrottsrelaterat mätverktyg för självreglering med en högre validitet skulle 

en rekommendation kunna vara interventionsstudier inom självreglering. Liknande studier har 

genomförts inom skolväsendet (Dignaths, Buettners & Langfeldts 2008), samt inom golf och 

kvinnlig konståkning (Beauchamp, Halliwell, Fournier & Koestner 1996; Scoffier, Gernigion 

& Dárripe-Longuevilles 2011). Däremot finns det inga nuvarande interventions-studier 

kopplade till att utveckla självregleringen, genomförda inom fotboll. Ett exempel skulle kunna 

vara att genomföra ett målsättningsprogram med syfte att öka juniorfotbollsspelares förmåga 

att självreglera. Med ett utvecklat mätverktyg skulle denna framtida studie kunna mäta 

resultatet av interventionen före och efter dess genomförande. Detta skulle även kunna vara 

en praktisk rekommendation till tränare. Genom att utbilda spelarna i förberedelsefasens 

verktyg – framförallt målsättning – skulle detta kunna leda till att självregleringens cykliska 

form och användningsområde blir ännu tydligare, vilket skulle öka spelarnas medvetande i 

samtliga tre faser. Vidare skulle en metodologi likt Guided Discovery (Williams & Hodges 

2005), samt ett ledarskap baserat på Self-Determintation Theory (Deci & Ryan 2000) kunna 

leda till en ökad reflektion hos spelarna, då de får möjlighet att själva utvärdera sin prestation 

och på nytt planera sin utveckling (Duda, Cumming & Balaguer 2005; Williams & Hodges 

2005).  
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4.2 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fotbollsspelare självreglerar under 

karriärövergången mellan junior- och seniorverksamhet. Sammanfattningsvis är analysen att 

deltagarna är medvetna om sin egen påverkan på prestationen och resultatet, dock saknar de 

(teoretisk) kunskap som skulle möjliggöra en mer frekvent tillämpning och systematisering av 

de psykologiska färdigheter de använder sig av. Eftersom deltagarna har svårt att se vad, 

varför och hur deras tekniker fungerar, har de svårt att regelbundet omsätta dessa tekniker till 

prestationshöjande åtgärder i form av idrottspsykologiska färdigheter. En utveckling av 

juniorfotbollsspelares idrottspsykologiska färdigheter ses därför som en nyckelprocess för att 

kunna skapa gynnsammare förutsättningar för en smidigare karriärövergång från junior- till 

seniorfotbollsspelare. 

 

“Failing to prepare is preparing to fail.” (Wooden 1997, s. 199) 



38 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Andersson, B.E. (1985). Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkät- 

teknik. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, vol. 84, s. 191–215. 

Bandura, A. (1991). Self-regulation of motivation through anticipatory and self-reactive 

mechanisms. In R. A. Dienstbier (Ed.), Perspectives on motivation: Nebraska symposium 

on motivation, vol. 38, s. 69–164. Lincoln: University of Nebraska Press. 

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. 

Educational Psychologist, vol. 28, s. 117–148. 

Beauchamp, P. H., Halliwell, W. R., Fournier, J. F., & Koestner, R. (1996). Effects of 

cognitive-behavioral psychological skills training on the motivation, preparation and 

putting performance of novice golfers.  The Sport Psychologist, vol. 10, s. 157-170. 

Biddle, S.J.H., Hanrahan, S.J. & Sellers, C.N. (2001). Attributions: Past, present, and future. 

In Singer, R.N., Hausenblas, H.A. and Janelle, C.M. Handbook of sport psychology, s. 

444-471. New York: Wiley. 

Carlson, R. (2010). Från stav till stav – Utveckling till elit inom svenskt skidskytte. 

Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Cleary, Zimmerman, B. J. & Keating, T. (2006). Training physical education students to self-

regulate during basketball free throw practice. Research Quarterly for Exercise and Sport, 

vol. 77(2), s. 251–262. 

Cleary, T. J., & Zimmerman, B. J. (2001). Self-regulation differences during athletic practice 

by experts, non-experts and novices. Journal of Applied Sport Psychology, vol. 13, s. 185–

206. 

Dignath, C., Buettner, G., Langfeldt, H-P. (2008). How Can Primary School Students Learn 

Self-Regulated Learning Strategies Most Effectively? A Meta-Analysis on Self-Regulation 

Training Programmes. Educational Research Review, vol. 3(2), s. 101–129. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, vol. 11, s. 227-268. 

Duda, J.L., & Hayashi, C.T. (1998). Measurement issues in cross-cultural research within 

sport and exercise psychology. In Duda, J.L. (Ed.), Advances in sport and exercise 

psychology measurement, s. 471-483. Morgantown, WV: FIT Press. 



39 

 

Duda, J.L., & Hall, H. (2001). Achievement goal theory in sport: Recent extensions and future 

directions. In R. Singer, H. Hausenblas, & C., Janelle (Eds.), Handbook of sport 

psychology, s. 417-443. New York: John Wiley & Sons. 

Duda, J. L., Cumming, J., & Balaguer, I. (2005). Enhancing athletes’ self-regulation, task 

involvement, and self-determination via psychological skills training. In D. Hackfort, J. 

Duda, & R. Lidor (Eds.), Handbook of applied sport psychology research: International 

perspectives (143-165). Morgantown, WV: Fitness Information Technology. 

Eggen, N.A. (2010). Godfoten; Samhandling - veien til suksess. Oslo: Aschehoug. 

Elliot, A.J., & Conroy, D.E. (2005). Beyond the dichotomous model of achievement goals in 

sport and exercise psychology. Sport and Exercise Psychology Review, vol. 1, s. 17-25. 

Ericsson, K.A., Krampe, R.Th. & Tesch-Romer, C. (1993). The Role of Deliberate Practice in 

the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, vol. 100(3), s. 363-406. 

Fallby, J. (2006). Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv. Solna: Svenska Fotbollsförlaget. 

Giddens, A. (2003) Sociology. Cambridge: Polity Press 

Hardy, L , & Callow, N. (1999).  Efficacy of external and internal visual imagery perspectives 

for the enhancement of performance on tasks in which form is important. Journal of Sport 

and Exercise Psychology, vol.  21, s. 95-112 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. SISU 

Stockholm: Idrottsböcker. 

Heimerdinger, S.R. & Hinsz, V.B. (2008). Failure Avoidance Motivation in a Goal-Setting 

Situation. Human Performance, vol. 21, s. 383–395. 

Hjerm, M. & Lindgren, S. (2010). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: 

Gleerup. 

Holmes, P. S., & Collins, D. J. (2001). The PETTLEP approach to motor imagery: A 

functional equivalence model for sport psychologists. Journal of Applied Sport 

Psychology, vol. 13(1), 60-83. 

Kitsantas, A., & Zimmerman, B. J. (2002). Comparing self-regulatory processes among 

novice, non-expert, and expert volleyball players: A microanalytic study. Journal of 

Applied Sport Psychology, vol. 14, s. 91–105. 

Kyllo, L.B. & Landers, D.M. (1995). Goal Setting in Sport and Exercise: A Research 

Synthesis to Resolve the Controversy. Journal of Sport & Exercise Psychology, vol. 17(2), 

s. 117–137. 

Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 



40 

 

Latham, G.P. & Locke, E.A. (1985). The Application of Goal Setting to Sports. Journal of 

Sport Psychology, vol. 7(3), s. 205–223. 

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage 

Publications. 

MacNamara, A, Button, A., & Collins, D. (2010). The role of psychological characteristics in 

facilitating the pathway to elite performance: Part 1. The Sport Psychologist, vol. 24, s. 52-

73. 

Morris, T., Spittle, M., & Watt, A. P. (2005). Imagery in sport. Champaign, IL: Human 

Kinetics. 

Munroe-Chandler, K.J., Hall, C.R, Fishburne, G.J., Murphy, L. & Hall, N.D. (2012). Effects 

of a cognitive specific imagery intervention on the soccer skill performance of young 

athletes: Age group comparisons. Psychology of Sport and Exercise, vol. 13(3), s. 324–

331. 

Nicholls, J. G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective 

experience, task choice, and performance. Psychological Review, vol. 91, s. 328–346. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen Kurslitteratur: kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber. 

Ommundsen, Y. & Vaglum, P. (1991). The influence of attributional style on the soccer-

related self-esteem and persistence in soccer of young boys. Scandinavian Journal of 

Medicine & Science in Sports, vol. 1(1), s. 45–50. 

Papaioannou, A., Ballon, F., Theodorakis, Y., Auwelle, Y.V. (2004). Combined effect of goal 

setting and self-talk in performance of a soccer-shooting task. Perceptual & Motor Skills, 

vol. 98(1), s. 89–99. 

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. SAGE: London 

Pensgaard, A.M. & Roberts, G.C. (2000). The relationship between motivational climate, 

perceived ability and sources of distress among elite athletes. Journal of Sports Sciences, 

vol. 18, s. 191–200. 

Pensgaard, A.M. & Roberts, G.C. (2002). Elite athletes’ experiences of the motivational 

climate: The coach matters. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, vol. 

12, s. 54–59. 

Perry, V., Albeg, L., & Tung, C. (2012) Meta-Analysis of Single-Case Design Research on 

Self-Regulatory Interventions for Academic Performance. Journal of Behavioral 

Education, vol. 21 (3), s. 217–22. 



41 

 

Reilly, T., Williams, A.M., Nevill, A. & Franks A. (2000). A multidisciplinary approach to 

talent identification in soccer. Journal of Sports Sciences, vol. 18, s. 695–702. 

Roberts, G.C. and Ommundsen, Y. (1996). Effect of goal orientations on achievement beliefs, 

cognition and strategies in team sport. Scandinavian Journal of Medicine and Science in 

Sports, vol. 6, s. 46–56. 

Rolfe, G. (2006). Validity, trustworthiness and rigour: quality and the idea of qualitative 

research. Journal of Advanced Nursing, vol. 53(3), s. 304–310. 

Scoffier, S., Gernigion, C., & Dárripe-Longuevilles, F. (2011). Effects of achievement goals 

on self-regulation of eating attitudes among elite female athletes: An experimental study. 

Psychology of Sport and Exercise, vol. 13(3), s. 201-207. 

Theodosiou, A. & Papaioannou, A. (2006). Motivational climate, achievement goals and 

metacognitive activity in physical education and exercise involvement in out-of-school 

settings. Psychology of Sport and Exercise, vol. 7(4), s. 361–379. 

Toering, T.T., Elferink-Gemser, M.T., Jonker, L., Van Heuvelen, M.J.G. & Visschers, C. 

(2012). Measuring self-regulation in a learning context: Reliability and validity of the Self-

Regulation of Learning Self-Report Scale (SRL-SRS). International Journal of Sport and 

Exercise Psychology, vol. 10(1), s. 24–39. 

Toering, T.T., Elferink-Gemser, M.T., Jordet, G., Jorna, C. Pepping, G.J. & Visschers, C. 

(2009). Self-regulation and performance level of elite and non-elite youth soccer players. 

Journal of Sports Sciences, vol. 27(14), s. 1509–1517. 

Toering, T.T., Elferink-Gemser, M.T., Jordet, G. & Visschers, C.  (2011). Self-Regulation of 

Practice Behavior Among Elite Youth Soccer Players: An Exploratory Observation Study. 

Journal of applied Sport Psychology, vol. 23, s. 110–128. 

Van-Yperen, N.W. & Duda, J.L. (1999). Goal orientation, beliefs about success, and 

performance improvement among young elite Dutch soccer players. Scandinavian Journal 

of Medicine and Science in Sports, vol. 9, s. 358-364. 

Vealey, S., & Greenleaf, C.A. (2006).  Seeing is believing: Understanding and using imagery 

in sport. In Williams, J.M. (Ed), Applied sport psychology: Personal growth to peak 

performance, s. 247-269.  San Francisco, CA: Mayfield Publishing Company 

Weinberg, R.S. & Butt, J. (2005). Goal Setting in sport and exercise domains: The theory and 

practice of effective goal setting. In Hackfort, D., Duda, L., & Lidor, R. (Eds.), Handbook 

of Research in Applied Sport and Exercise Psychology: International Perspectives, s. 129-

146. 



42 

 

Weinberg, R.S. & Gould, D. (2011). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Human 

Kinetics. 

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. 

Psychological Review, vol. 92(4), s. 548–573. 

Williams, A.M. (2011). Perceptual-cognitive expertise in sport and its acquisition: 

Implications for applied cognitive psychology. Applied Cognitive Psychology, vol. 25(3), 

s. 432–442. 

Williams, M. & Hodges, N.J. (2005). Practice, instruction and skill acquisition in soccer: 

Challenging tradition. Journal of Sports Sciences, vol. 23(6), s. 637–650. 

Wooden, J. & Jamison, S. (1997). Wooden: A Lifetime of Observations and Reflections on 

and Off the Court. New York: McGraw-Hill Companies. 

Wylleman, P., Alfermann, D., Lavallee, D. (2004). Career transitions in sport: European 

perspectives. Psychology of Sport & Exercise, vol. 5(1), s. 7-20. 

Zimmerman, B. J. (2006). Development and adaptation of expertise: The role of self-

regulatory processes and beliefs. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. 

Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance, s. 705–

722. New York: Cambridge University Press. 

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation - Historical 

Background, Methodological Developements & Future Prospects. American Educational 

Research Journal, vol. 45(1), s. 166–183. 



 

 

Bilaga 1 – Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur framstående juniorfotbollsspelare, i 

karriärövergången mellan junior- och seniorverksamhet, självreglerar. För detta ändamål 

användes en blandmetodik för att urskilja goda informatörer för tillhandahållandet av för 

studiem relevant information. Frågeställningarna är konstruerade efter Zimmermans (2006) 

teoretiska modell för den idrottspsykologiska egenskapen självreglering. Modellen baseras på 

tre cykliska faser: förberedelsefasen, prestationsfasen och reflektionsfasen. Frågeställningarna 

var: 

1. Hur förbereder sig en juniorfotbollsspelare inför ett träningspass? 

2. Hur tänker, känner och agerar en juniorfotbollsspelare i relation till självregleringens 

prestationsfas? 

3. Hur reflekterar och utvärderar en juniorfotbollsspelare sin prestation efter ett träningspass? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Self-regulation; self-regulation+youth; self-regulation+sports; self-regulation+soccer; 

självregerling; self-efficacy+soccer; reflection+soccer; imagery; imagery+soccer; goal-

setting; goal-setting+soccer; motivation; motivation+soccer; intrinsic motivation; task and 

ego motivation; achievement goal theory; motivational profiles; self-determination theory; 

concentration; concentration+soccer; attribution; attribution+soccer; career transitions 

karriärövergångar+fotboll; perception+soccer; deliberate practice; psychological skills 

training; psychological skills training+soccer; Bandura, A.; Zimmerman, B.; Ericsson, K.A.; 

Fallby, J.; Giddens, A.; Latham, G.P.; Locke, E.A.; Toering, T.T.; Wooden, J.; Jordet, G.; 

Duda, J.L.; Dweck, C.; Deci, E. L.; Ryan, R. M.; Nicholls, J. G. 
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SPORTDiscus: self-regulation; self-regulation and sports; self-regulation and soccer; self-

efficacy and soccer; imagery and soccer; goal-setting; motivation and soccer; motivational 

profiles; Bandura, A.; Zimmerman, B. Latham, G.P.; Locke, E.A.; Toering, T.T. 

Google Scholar: self-regulation; self-regulation and sports; self-regulation and soccer; self-
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Hej! 

Vi heter Anders Wasserman och Emil Hedestig och vi går sista år på Tränarprogrammet vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Vi håller nu på med vårt examensarbete som ska 

handla om juniorfotbollsspelares förmåga att i träning och match självreglera.  

Självreglering omfattar processer som hjälper individer att kontrollera sina tankar, känslor och 

handlingar och består av följande aspekter: planering, egenkontroll, utvärdering, reflektion, 

ansträngning och self-efficacy. Genom en god självreglering vet adepterna hur de ska gå till 

väga för att nå sin målsättning, de är motiverade och de vidtar nödvändiga åtgärder för att 

uppnå sina mål. 

För att besvara frågeställning i vår studie vill vi intervjua spelare i föreningen 

Fotbollsföreningen FF med tillåtelse av akademichef. Vi kommer att ställa frågor om 

spelarens upplevelser kring sin förmåga att självreglera. Svaren kommer att behandlas 

anonymt och eventuella namn kommer att skrivas bort eller kodas i uppsatsen. Det kommer 

inte att framgå vilken klubb som spelarna tillhör. Efter genomförd studie kommer all data att 

lagras konfidentiellt.  

Om ni inte vill att er son deltar i vår studie vänligen kontakta oss på nedanstående 

mailadresser där ni endast behöver namnge er son.  

Ni är varmt välkomna att höra av er med frågor om vår studie/intervju. 

Tack på förhand, er tillåtelse till medverkan är betydelsefull.  

Med vänliga hälsningar, 

Anders Wasserman 

Studerande, GIH Tränarprogrammet 2010-2013 

anders.wasserman@hammarbyfotboll.se 

 

Emil Hedestig 

Studerande, GIH Tränarprogrammet 2010-2013 

emil.hedestig@dif.se 

mailto:anders.wasserman@hammarbyfotboll.se
mailto:emil.hedestig@dif.se


 

 

Bilaga 3 – Enkätundersökning 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hej! 

Detta är ett frågeformulär ställer frågor om dig själv, din sport och din skola. Det är viktigt att du 

svarar på alla frågor, så att informationen kan bearbetas på rätt sätt. Om du inte förstår en fråga eller 

om du inte vet svaret kan du välja alternativet "Jag vet inte". Om "Jag vet inte" är inte ett alternativ, är 

det viktigt att du väljer det svar som passar dig bäst. Var särskilt uppmärksam på de delar av texten 

ovanför frågorna. Dessa kursiva textdelar berättar mer om liknande frågor. 

För flervalsfrågorna, får du endast välja ett svar, förutom när det påpekas att du kan välja fler än ett. 

Om du har omringat fel svar, ge det rätta svaret med hjälp av en pil. 

Det är mycket viktigt att du besvarar frågorna ärligt och att du ger din egen tolkning. Slutförande av 

frågeformuläret tar ca 30 minuter. 

Vi tackar så mycket för din hjälp. Den är väldigt värdefull för oss. 

Lycka till! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jag bestämmer hur jag ska lösa ett problem innan jag börjar. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

2. Medan jag gör en uppgift, frågar jag mig själv frågor för att stanna på rätt spår. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

3. Jag fortsätter att arbeta även på svåra uppgifter. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

4. Jag vet hur man hanterar oförutsedda situationer, eftersom jag är duktig på att tänka på strategier för 

att hantera saker som är nya för mig. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

Följande 37 frågor handlar om problemlösning och hur du löser uppgifter. Dessa kan vara alla typer 

av problem eller uppgifter, till exempel uppgifter i skolan, i din idrott, på musiklektionen, uppgifter 

hemma etc. 

Du kan välja mellan fyra olika svar. Läs frågorna noggrant utan att hoppa över några frågor. Ringa 

in det svar som gäller bäst för dig. Det finns inga rätt eller fel svar.  

Tips: Med att göra en plan menar vi att du innan du börjar med en uppgift först tänker på hur du 

kommer att göra detta steg för steg. 

Ditt problem är till exempel att du måste köpa en present till din väns födelsedag, men du måste 

också träna inför din gitarrlektion och du vill också träffa en annan vän. Din plan kan vara att du 

först gör de viktiga sakerna inför din gitarrlektion och köper en present. Efter det, ser du om det 

finns utrymme för mindre viktiga saker (som att möta den andra vännen). På detta sätt har du 

åtminstone klarat av de viktigaste sakerna. 

Du kan välja mellan följande svar: 

Nästan aldrig = Om du gör detta nästan aldrig, eller om detta påstående nästan inte gäller dig. 

Ibland = Om du gör detta ibland, eller om detta påstående gäller lite för dig. 

Ofta = Om du gör detta ofta, eller om detta påstående gäller väl för dig. 

Nästan alltid = Om du gör detta nästan alltid, eller om detta uttalande nästan helt gäller för 

dig. 

Exempel: 

Jag borstar tänderna när jag har ätit. 

Nästan aldrig Ibland  Ofta  Nästan alltid 



 

 

5. Jag tänker igenom de steg av den plan jag måste följa. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

6. Jag ger alltid mitt bästa när jag utför uppgifter. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

7. Jag kontrollerar hur väl jag gör ifrån mig när jag löser en uppgift. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

8. Jag försöker förstå målet för en uppgift innan jag försöker besvara. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

9. Jag koncentrerar mig helt när jag gör en uppgift. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

10. Om någon motsätter mig, kan jag hitta medel och metoder för att få vad jag vill. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

11. Jag frågar mig själv frågor om vad ett problem kräver för att jag ska lösa det, innan jag utför det. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

12. Jag kontrollerar mitt arbete medan jag utför det. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

13. Jag ger inte upp, även om uppgiften är svår. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

14. Jag är övertygad om att jag effektivt skulle kunna handskas med oväntade händelser. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

15. Jag jobbar hårt på en uppgift, även om den inte är viktigt. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 



 

 

16. Om jag är i en tuff situation, så brukar jag ofta hitta något sätt att lösa den på. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

17. Jag försöker föreställa mig de delar av ett problem som jag fortfarande måste slutföra. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

18. Medan jag utför en uppgift, frågar jag mig, hur bra jag gör ifrån mig. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

19. Jag jobbar så hårt som möjligt med alla uppgifter. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

20. Jag planerar mitt utförande noggrant för att lösa ett problem. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

21. Jag är fortfarande lugn när jag möter svårigheter, eftersom jag vet många sätt att hantera dem på. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

22. Jag vet hur mycket av en uppgift jag behöver slutföra. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

23. Jag arbetar hårt för att göra bra ifrån mig, även om jag inte gillar uppgiften. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

24. Jag rättar mina fel. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

25. Om jag inte är riktigt bra på en uppgift, kan jag kompensera för detta genom att arbeta hårt. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

26. Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag försöker tillräckligt mycket. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 



 

 

27. Jag listar mina mål och vad som krävs av mig för att nå dem. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

28. Om jag fortsätter på en uppgift, lyckas jag så småningom. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

29. Det är lätt för mig att fokusera på mina mål och att utföra dem. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

30. Jag kontrollerar min precision medan jag utför uppgiften. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

31. Jag planerar mitt utförande tydligt för att lösa ett problem. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

32. Jag kan lösa de flesta problem, om jag gör det jobb som krävs. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

33. När jag konfronteras med ett problem, finner jag oftast flera lösningar. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

34. Jag är villig att göra extra arbete för att lära mig mer. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

35. Jag utvecklar en plan för att kunna lösa ett problem. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

36. Oavsett vad som kommer min väg, brukar jag kunna hantera det. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

37. Jag bedömer riktigheten i mitt arbete. 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jag omprövar mina erfarenheter så att jag kan lära av dem. 

Instämmer  Håller med Vet inte Håller inte med Instämmer inte alls 

2. Jag försöker att tänka på mina styrkor och svagheter. 

Instämmer  Håller med Vet inte Håller inte med Instämmer inte alls 

3. Jag tänker på mina handlingar för att se om jag kan förbättra dem. 

Instämmer  Håller med Vet inte Håller inte med Instämmer inte alls 

4. Jag tänker på mina tidigare erfarenheter för att förstå nya idéer. 

Instämmer  Håller med Vet inte Håller inte med Instämmer inte alls 

5. Jag försöker att tänka på hur jag kan göra saker bättre nästa gång. 

Instämmer  Håller med Vet inte Håller inte med Instämmer inte alls 

 

Följande fem frågor handlar om problemlösning och hur du löser uppgifter. Dessa kan vara alla 

typer av problem eller uppgifter, till exempel uppgifter i skolan, i din idrott, på musikklasser, 

uppgifter hemma etc. 

Frågorna har fem svarsalternativ du kan välja mellan. Läs frågorna noggrant utan att hoppa 

över några frågor. Ringa in det svar som gäller bäst för dig. Det finns inga rätt eller fel svar. Du 

kan välja mellan följande svar: 

Instämmer = Om du instämmer med påståendet, eller om svaret starkt gäller för dig. 

Håller med = Om du håller med om påståendet, om svaret gäller dig eller. 

Vet inte = Om du inte kan bestämma, eller om uttalandet gäller och inte gäller dig. 

Håller inte med = Om du inte håller med om påståendet, eller uttalandet inte gäller dig. 

Instämmer inte alls = Om du absolut inte håller med uttalandet, eller om uttalandet inte 

gäller dig alls. 

Exempel: 

Socker i kaffet smakar gott. 

Instämmer Håller med Vet inte Håller inte med Instämmer inte alls 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jag ser tillbaka och kontrollerar om det jag gjorde var rätt. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

2. Jag dubbelcheckar för att kontrollera att jag har gjort rätt. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

3. Jag kontrollerar om mina beräkningar är korrekta. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

4. Jag ser tillbaka för att se om jag utförde rätt rutiner. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

5. Jag kontrollerar mitt arbete hela vägen igenom problemet. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

6. Jag ser tillbaka på problemet för att se om mitt svar är vettigt. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

Följande åtta frågor handlar om problemlösning och hur du löser uppgifter. Återigen, dessa kan 

vara alla typer av problem eller uppgifter, till exempel uppgifter i skolan, i din idrott, på 

musikklasser, uppgifter hemma etc. 

Frågorna har fem svarsalternativ du kan välja mellan. Läs frågorna noggrant utan att hoppa 

över några frågor. Ringa in det svar som gäller bäst för dig. Återigen, det finns inga rätt eller fel 

svar. Du kan välja mellan följande svar: 

Aldrig = Om du aldrig gör det, eller om uttalandet inte gäller dig alls. 

Sällan = Om du sällan gör detta, eller om uttalandet inte gäller dig. 

Ibland = Om du ibland gör det, eller om uttalandet gäller och inte gäller dig. 

Ofta = Om du ofta gör detta, eller om uttalandet gäller dig. 

Alltid = Om du alltid gör detta eller om uttalandet gäller helt för dig. 

Exempel: 

Jag häller mjölk i kaffet. 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

 



 

 

7. Jag stannar upp och omprövar ett steg jag redan har gjort. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

8. Jag ser till att jag slutför varje steg. 

Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

 

 

Tack för att du fyllde i denna enkät! 



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide 

Inledande Information 

 Tystnadsplikt, grad av anonymitet, konfidentiellt, kassering av materiel.  

 Ärlighet, rätt att avbryta utan konsekvens 

 
Uppvärmande frågor 
 

Berätta om din fotbollskarriär. 

 

Förberedelsefasen  
 

Föreställ dig att du förbereder dig inför en lagträning eller ett träningspass du ska genomföra 

på egen hand, där du jobbar med valfri styrka eller förbättringsområde. 

 

Vad tränar du på? Vart är du någonstans? Vilken tid på dagen? 

 

Analys av kommande uppgift 

 

 Målsättningsarbete 

 

1. Kan du beskriva hur du förbereder dig inför den träningen? 

a. Vad tänker på innan träningspasset? 

b. Probes… 

 

 Strategiplan 
 

2. Folk jobbar olika med sina målsättningar: vissa gör en hel rad medvetna handlingar 

medan andra har mindre uttalade planer – kanske mest håller målet i åtanke. Kan du 

beskriva hur just du gör för att nå din målsättning? 

 

Motivationsövertygelse 

 

 Self-efficacy/Resultatförväntning 
 

3. Hur säker är du på att du ska lyckas med målsättning? 

a. Brukar du ofta lyckas med din målsättning? Vad är anledningen till det? 

 

 Uppgiftens egenvärde 

 

4. Vissa känner en längtan efter att leka med bollen när de går ner till sitt träningspass 

medan andra kan känna att de tränar för en plats i startelvan eller för att de vill tjäna 

pengar. Vad är känslan hos dig inför träningspasset? 

 

a. Vad betyder träningspasset för dig? 

 

 Motivationsorientering 
 



 

 

5. Vad driver dig till att träna? 

a. Hur ser en lyckad träning ut för dig? 

b. När känner dig duktig? 

 

Prestationsfasen 
 

Föreställ dig att du nu xxxxx… 

 

Självkontroll 

 

 Självinstruktion 
 

6. Vad är dina tankar under ditt genomförande? 

 

 Imagery 
 

7. Vad föreställer du dig i ditt huvud under ditt genomförande? 

a. Använder du dig av några liknelser? Ex. djur, ljud, platser, idoler 

 

 Strategianvändning 

 

 Koncentration 
 

9. Var lägger du din uppmärksamhet under träningen? 

a. Vissa spelare använder sig av xx för att bibehålla sin uppmärksamhet: 

Kan du beskriva hur du gör för att behålla din uppmärksamhet.  

 

Självobservation 

 

 Metakognitiv självövervakning/Self-recording 
 

10. Vad tänker du direkt efter ett utförande? 

a. Vilka är anledningarna till att du lyckades/misslyckades? 

 

Reflektionsfasen 
 

Egenbedömning 

 

 Utvärdering av prestation 
 

 Tidigare resultat 

 Andra i laget 

 Övriga bedömningar 

 

11. Vad tänker du på direkt efter träningen? 

a. Hur utvärderar du dig själv? 

 



 

 

Attributioner 

 

12. Vad är din förklaring till resultatet? Vad beror det på? 

 

Prestationreaktion 

 

 Tillfredsställelse gällande prestationen 
 

13. Vad är ett lyckat träningspass för dig? 

 

 Adaptiva/Försvarande 
 

14. Vad gör du när du inte lyckas? 

a. Vad får dig att vilja träna mer? 

 

Avslutning 

 

Som avslutning har vi frågat våra deltagare om vilka de tror kommer vara ”Topp 3” placerade 

nästa år i Allsvenskan/Champions League/Superettan: Vilka lag tror du hamnar top 3 i 

Allsvenskan 2013? 


