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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar: Denna studie har granskat begreppet mental tuffhet och dess roll 

i sporten baseboll. Syftet var att, genom en kvantitativ och kvalitativ metod, undersöka hur 

fyra unga svenska pitchers reflekterar över de egenskaper, färdigheter och verktyg associerade 

till mental tuffhet för att skapa en ökad förståelse i unga pitchers mentala förmåga. Detta 

genomförs som den första svenska idrottspsykologiska studien i sitt slag. 

- Hur upplever unga basebollspelare olika aspekter av de innefattande egenskaper och 

färdigheter som omfattar mental tuffhet? 

- Besitter unga basebollspelare som håller en jämn prestationsnivå under match även en 

högre grad av mental tuffhet? 

Metod: Studien består av en kvalitativ och kvantitativ metod där ett urval av fyra pitchers 

först statistiskt har observerats under match för att sen intervjuas med en semistrukturerad 

intervjumetod. Statistikinsamling genomfördes med syftet att kvantitativt granska deras 

prestation under match sett till lyckade och misslyckade kast. Efter varje match har 

testpersonerna intervjuats med utgångspunkt från matchens statistik samt fyra 

idrottspsykologiska teman; självförtroende, motivation, idrottspsykologiska verktyg och 

målsättning. Denna metodtriangulering har använts för att granska hur de hanterar mentalt 

tuffa situationer i match. 

Resultat: Ett antal faktorer framkom i studiens analys som relaterade till mental tuffhet: 

fysiska och mentala förberedelser, den fysiska förmågan, fokusering/refokusering, viljan att 

bli bättre samt att hantera motgång. Även ett antal påverkande faktorer framkom: utbildning, 

lagkamrater/omgivning, yttre krav och externa distraktioner.  

Slutsats: Generellt framkom mental tuffhet som ett brett och komplext begrepp kopplat till 

många olika idrottspsykologiska faktorer. Kopplingar mellan self-efficacy och mental tuffhet 

har gjorts då testpersonerna beskrev prestationsbaserade självförtroende i sin tro på sin egen 

fysiska och tekniska förmåga, samt motivation i sin fysiska utveckling. Det framkom även att 

resultatets påverkande faktorer spelade en stor roll i hur de senare kände mental tuffhet i 

match.  

Nyckelord: Baseboll, pitchers, mental tuffhet, self-efficacy, självförtroende, motivation, 

visualisering, självprat, målsättning  
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Ordlista 

Inning: En omgång i matchen där man slår och försvarar sig en gång var. Efter tre bränningar 

byter lagen och en match består av 9 innings.  

At bat: När en slagman är uppe och slår 

Strike: När pitchern kastar bollen i strikezonen 

Ball: När pitchern kastar bollen utanför strikezonen 

Foul: När slagmannen slår bollen utanför planens foullinjer (till sidan eller bakom sig) 

Hit: När slagmannen får en träff att han givet kommer ut på bas (en bas eller fler) 

First pitch strike: När pitchern kastar första pitchen till en ny slagman i strikezonen 

Fastball: Det hårdaste och det mest förekommande pitch (standardkastet) 

Curveball: Pitch med framåtspinn på bollen för att få den att gå i en båge (kurva). 

Ta ledning i ”counten”: När pitchern har fler strikes än balls i en at bat
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Baseboll är en idrott av ständiga ”straffsparkar”. Varje spel startas genom en isolerad situation 

med en duell man mot man - pitcher mot slagman. Pitcherns kast har två utgångar: strike eller 

ball - miss eller träff. Ett mentalt spel mellan dessa två individer börjar ta form. Det utspelar 

sig i pitcherns huvud mellan varje spel, varje slagman och varje kast. Även om två spelare har 

exakt samma fysiska bakgrund och ställs inför exakt samma situation är det inte givet att 

deras resultat blir detsamma. Idrottare som lyckas prestera oftare än andra oberoende av 

fysisk förmåga har i vissa sammanhang kallats mentalt tuffa (Jones 2002). Detta är 

utgångspunkten i denna studie. Hur hanterar pitchers dessa återkommande situationer, i med 

och motgång, för att konsekvent kunna prestera och kasta strikes? Denna studie är unik i sitt 

slag att både en kvantitativ och kvalitativ metod används för att undersöka mental tuffhet och 

därför har både en observation med statistikinsamling och intervjuer gjorts.  Detta är även den 

första idrottspsykologiska studien i Sverige som skrivs inom baseboll. 

1.1.1 Statistik 

Statistik är en stor del av baseboll och både Major League Baseball (MLB) och externa 

aktörer har egna databaser där statistik om alla ligans lag och spelare lagras (MLB.com), 

(fangraphs.com 2012). Det förs även statistik på den svenska Elitserien (HeatStat 2013). 

Statistik används som ett verktyg att mäta spelares prestation och pitchers granskas och 

utvärderas bland annat genom hur konsekvent de kan kasta strikes (NCSA 2012). Därför 

används statistik i denna studie som ett verktyg att mäta prestation. Förhållandet mellan 

antalet kastade strikes och balls hos pitchers i MLB visar att ligans pitchers kastar i snitt 62 % 

strikes/match samt att de bästa spelarna kastar ca 65-67 % strikes/match (efastball.com 2012). 

En genomsnittlig pitcher bör alltså kasta ca 2/3 strikes eller något lägre för att det ska räknas 

som en godkänd prestation. Även att pitchern kastar sitt första kast för en strike har blivit mer 

uppmärksammat inom professionell baseboll och visat sig vara viktigt både för pitcherns 

strategi gentemot slagmannen samt för scouter och tränare när de utvärderar och analyserar en 

pitchers prestation. Statistik har visat på både högre utfall av antal bränningar samt att 

slagmannens träffprocent (battering average) sjunker när pitchern gör en så kallad first pith 

strike (Burley 2004). Pitchern får direkt ett strategiskt och mentalt övertag gentemot 

slagmannen tack vare fler strikes och detta övertag leder i sin tur till att han oftare använder 
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sig av flera olika pitchar än fastball, det mest förekommande kastet, som därmed gör det 

svårare för sin moståndare att tajma och träffa bollen (Bickel & Stotz 2002). Statistik från 

2003 visar att mindre än 8 % de slagmän som får en first pitch strike mot sig svingar och 

träffar den bollen och kommer ut på bas (Burley 2004).  

1.1.2 Mental tuffhet 

Mental tuffhet har blivit ett uttryck för de individer som lyckas prestera oavsett 

omständigheter och yttre påverkan. Detta har både lyfts fram som medfödda egenskaper eller 

färdigheter som idrottare blivit bättre på genom erfarenhet och tidigare forskning har pekat på 

vilka som är de viktigaste idrottspsykologiska egenskaperna inom mental tuffhet, däribland 

centrala faktorer som inre motivation, målsättning och självförtroende (Jones 2002). För att 

förstå mental tuffhet behöver vi förstå de egenskaper och färdigheter som definierar det. Om 

vi kan lära oss vad det är som skiljer sig i spelares agerande, varför vissa alltid lyckas prestera 

oavsett omständigheterna samt hur dessa spelare ser på sin och sina lagkamraters prestation, 

kan vi då förstå vilka idrottare som är gjorda av ”det rätta virket”? Kanske är det, som Crust 

och Clough (2011) menar, viktigare att unga idrottare kan utveckla sin mentala tuffhet genom 

att gradvis exponeras för krävande situationer i träning och match snarare än att skyddas från 

dem. Genom erfarenhet från tidig exponering ska de bättre kunna hantera utmaningar och 

svåra situationer som de ställs inför.  

 

Med denna bakgrund har ett urval av fyra svenska pitchers i tonåren statistiskt observerats för 

att se deras prestation av lyckade och misslyckade kast under match samt intervjuats för att 

förstå om deras förberedelser inför match, hur de hanterar misstag och motgångar samt hur de 

reflekterar kring hur det mentala spelet påverkar på deras prestation. För att göra detta behövs 

först en förståelse för vad som menas med mental tuffhet inom baseboll samt hur forskningen 

ser på begreppet. 

1.2 Forskningsläget 

För att förstå begreppet ”Mental toughness” och hur idrottare påverkas i tävlingssituationer 

granskas forskningsläget av de studier som publicerats samt den litteratur skriven om mental 

tuffhet, både generellt och idrottsspecifikt inom baseboll.  
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1.2.1 Definitioner av mental tuffhet 

Forskning om mental tuffhet har gjorts sedan 1950-talet och berört i princip alla positiva och 

negativa egenskaper som har någon slags koppling till idrott och prestation (Crust 2007; Jones 

2002). Graham Jones (2002, s. 206) säger det kanske bäst i sin kvalitativa studie ”What is this 

thing called mental toughness?”: 

 

“It appears, therefore, that virtually any desirable positive psychological 

characteristic associated with sporting success has been labeled as mental 

toughness at one time or another.” 

 

Tidigare forskning har dock visat viss enighet om att mental tuffhet avspeglar sig i individens 

förmåga att hantera stress och eventuell oro som skapas vid pressade tävlingssituationer 

(Clough, Earle & Sewell 2002; Clough & Strycharczyk 2012; Connaughton, Wadey, Hanton 

& Jones 2007; Crust 2007; Crust & Azadi 2010; Crust & Clough 2011; Jones 2002). 

Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier och har främst gjorts på vuxna 

elitidrottare (Golby, Sheard & Lavallee 2003; Thelwell, Dalzell & Sadlers 2004; Thomas, 

Schlinker & Over 1996; Wagner 2010).  

  

Denna breda forskning på ämnet har resulterat i att mental tuffhet har fått flera olika 

definitioner. Graham Jones (2002), en av de mest refererade forskarna inom ämnet, har 

definierat mental tuffhet som antingen en medfödd egenskap eller utvecklad psykologisk 

färdighet som ger en fördel att, i jämförelse med sin motståndare, bättre kunna hantera de 

krav som ställs på idrottaren i en specifik idrott. Mentalt tuffa individer har visat sig ha en 

större förmåga till självreglering1 samt vara mer jämna och bättre än sina motståndare på att 

vara konsekventa i sina beslut och sitt agerande, att behålla fokusering och självförtroende 

samt att känna kontroll i pressade situationer. Mental tuffhet ger idrottaren ett psykologiskt 

övertag gentemot sin motståndare (Jones 2002).  

 

Definitionen av mental tuffhet varierar i olika idrotter beroende på dess kultur samt vilka 

moment som anses viktiga för att kunna prestera (Crust 2007). Om till exempel ett ständigt 

starkt självförtroende anses som en av de viktigaste faktorerna inom fotboll kommer det vara 

                                                 
1 Självreglering hänvisar till självstudieprocesser som hjälper människor till ett mer effektivt lärande (Toering, 
Elferink-Gemser, Jonker, Van Heuvelen & Visschers 2012) 
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en del av deras definition. Crust (2007) har försökt ge sig på att förklara just det teoretiska 

begreppet sett till tidigare definitioner och definierade mental tuffhet som ”en orubblig 

ihärdighet och övertygelse att nå ett mål oavsett press eller motgångar”.  

 

Det har även skrivits amerikanska böcker om mental tuffhet inom baseboll och flera av de 

idrottspsykologiska egenskaper och färdigheter som sammanfattar basebollens definition av 

mental tuffhet har till stor del visat sig stämma överens med övrig vetenskaplig forskning 

(Dorfman & Kuehl 2002; Kuehl, Kuehl & Tefertiller 2006). De faktorer som sammanfattar 

mental tuffhet inom baseboll menar Kuehl, Kuehl och Tefertiller (2006, s. 6) grunder sig i 

basebollspelares inställning och attityd till sitt idrottande och definierar det som: 

 

”It is a mind-set to meet a challenge and overcome obstacles that stand in the way 

of success. It is the inner strength that creates resolve and dedication, the courage 

to fight back from failure.” 

 

För att förstå mental tuffhet och de idrottspsykologiska faktorer som innefattas behöver vi 

titta på vilka faktorer som forskningen har använt sig av för att definiera begreppet. 

1.2.2 Faktorer associerade med mental tuffhet 

Mental tuffhet är ett praktiskt begrepp byggt på de faktorer som definierar mental tuffhet i en 

given idrott. Begreppet “coping” blir centralt när vi försöker definiera mental tuffhet. Det 

engelska ordet ”cope” betyder förmåga eller åtgärd att hantera/klara av något. Dock måste vi i 

det svenska språket sätta det i ett sammanhang för att definiera vad det är vi hanterar, eller 

inte hanterar. Forskningen om mental tuffhet kretsar kring olika idrottspsykologiska 

situationer som vi hanterar, eller inte hanterar. Till exempel hur idrottare hanterar motgång, 

misslyckande eller yttre distraktioner.  

 

Clough, Earle och Sewell (2002) har granskat skillnaderna och likheterna mellan mental 

tuffhet och att vara härdad (hardiness). Hans forskning pekade på att båda begreppen 

innefattade resilience (tolkat i artikeln som hantera motgång), uthållighet, att kunna hantera 

press, viljan att nå framgång, inre motivation och engagemang. Dessa två begrepp 

identifierade även personlighetsdrag kopplade till mentalt tuffa individer. Detta innefattade: 

att vara utåtriktad, att hålla sig lugn och avslappnad samt att mentalt tuffa personer 

uppfattades ha en lägre grad av oro och ångest. Istället visade de på ett högre självförtroende 
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och en orubblig tro på att de är i kontroll av sin egen tillvaro. De påverkades relativt lite av 

tävling och motgång. 

 

Crust (2007) har även försökt skilja på den forskning som anses beskriva egenskaper hos 

mentalt tuffa idrottare samt vad mental tuffhet möjliggör för dem i deras utövande, alltså vad 

mental tuffhet faktiskt betyder i praktiken. Han kom fram till att mental tuffhet är ett 

multidimensionellt uttryck som associeras med ett orubbligt självförtroende, förmågan att 

komma tillbaka efter ett misslyckande (resilience), vägran att ge upp, att effektivt kunna 

hantera motgång och press samt att kunna behålla koncentrationen trots många störande 

moment. 

 

Clough och Strycharczyk (2012) är en av de få som har forskat om unga idrottares utveckling 

av mental tuffhet. De tar upp en teoretisk modell av de fyra viktigaste komponenterna som 

sammanfattar mental tuffhet ”The 4C’s model of mental toughness”. Denna modell innefattar 

Control, Challenge, Commitment och Confidence. Målsättningsarbetet tas här upp som den 

viktigaste utvecklinsstrategin för engagemang (commitment) och beskriver individer som är 

djupt involverade i att sträva efter mål och att, oavsett svårigheter, kunna uppnå dem. De kom 

fram till att unga idrottare blir bättre på att bemästra tekniker som målsättning och 

visualisering i samband med mental mognad och när de får delta i mer strukturerade och 

formella tävlingar. De anser därför att unga idrottare, när de kommer in i tonåren, bör 

uppmuntras till att vara mer delaktiga i planeringen av sin egen utveckling. I motsats till 

mental mognad har en brittisk studie på unga elitfotbollsspelare åldern 12-18 visat att mental 

tuffhet inte behöver skilja sig mellan åldrar och med det motsatt sig tidigare forskning (Crust, 

Nesti & Littlewood 2010). Författaren antyder dock att det kan vara svårt att få ett reliabelt 

resultat i mätningar av yngre individer på grund av de fysiska, kognitiva och känslomässiga 

skillnader som ändå kan förekomma. Annan forskning har även visat att elitidrottare besitter 

en högre mental tuffhet än idrottare på lägre nivåer (Golby, Sheard & Lavallee 2003; Thomas, 

Schlinker & Over 1996). Elitidrottarna visade sig just vara bättre på att planera och utvärdera 

sig själv.  

 

I Thelwell, Dalzell och Sadlers (2004) forskning om sex professionella fotbollsspelare 

karaktäriserades mental tuffhet som att alltid ha full tro på sig själv, att gå in i alla situationer 

med ett positivt tänk, att kunna ignorera störande moment samt att aldrig ge upp och behålla 



6 

 

lugnet i pressade situationer. Tre av fotbollsspelarna associerade mental tuffhet med att kunna 

njuta trots pressen att behöva prestera.  

 

I Wagners (2010) kvalitativa studie om egenskaper och färdigheter kopplade till 

professionella basebollspelares prestation tas mental tuffhet upp som en egenskap hos spelare 

för att kunna orka prestera över en längre tid utan att möta formsvackor. För att idrotten är 

byggd på korta och explosiva spelmoment kopplas färdigheten att kunna hålla sig koncentrad 

på sin uppgift till mentalt tuffa basebollspelare. Med all vila och väntan mellan spelmomenten 

ansågs det avgörande att besitta förmågan att kunna koppla på och av sin fokusering under 

matchens gång för att kunna prestera genom hela matchen. Wagner tar även upp stöd och 

social kompetens som viktigare faktorer. Att känna stöd från sin omgivning och bygga upp ett 

supportsystem av familj, vänner, tränare och lagkamrater som fanns där för en oavsett resultat 

eller prestation upplevde testpersonerna var avgörande att kunna möta och hantera de hinder 

och svårigheter som de dagligen ställdes inför. Detta stöd behövdes för att kunna skilja på sig 

själv som professionell basebollspelare och privatperson. Social kompetens spelade här även 

en roll för att kunna klara av att samarbeta och leva nära den grupp som utgjorde laget och 

ledarna runt omkring. Utan social trygghet i gruppen försvann visst stöd.  

 

Centrala idrottspsykologiska faktorer som självförtroende och motivation samt 

idrottspsykologiska verktyg som målsättning, visualisering och självprat är starkt förknippade 

med mental tuffhet och grundpelare för idrottares prestation och fortsatt träning 

(Connaughton et al. 2007; Crust & Azadi 2010; Crust & Clough 2011; Jones 2002). Dessa 

faktorer är även utgångspunkten i denna studie, uppdelade i fyra teman, och därför har en viss 

fördjupning gjorts i dessa begrepp.  

1.2.3 Självförtroende 

Mental tuffhet kan alltså inte tolkas som en vetenskaplig teori utan bör ses som ett 

samlingsnamn eller en definition av egenskaper, färdigheter och verktyg associerade till 

individers förmåga att prestera där självförtroende är en av de egenskaper som har visat sig 

vara en central del av mental tuffhet och starkt kopplat till prestation (Clough, Earle, Sewell 

2002; Jones 2002; Wagner 2010). Ett situationsspecifikt självförtroende beskrivs i teorin om 

self-efficacy. Self-efficacy är, till skillnad från mental tuffhet, en vetenskaplig teori som dock 

visat sig ha flera likheter med idrottspsykologiska faktorer associerade med mental tuffhet. 

Teorin beskrivs som individens uppfattning och tro på sin egen förmåga att framgångsrikt 
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utföra en särskild handling eller ett beteende samt att övervinna det som hindrar en från att 

utföra en handling (Bandura 1977). Det kan sammanfattas som ett situationsspecifikt 

självförtroende i individens bedömning av sin egen förmåga snarare än själva förmågan i sig. 

Beroende på stark eller svag self-efficacy upplever individen ett starkt eller svagt 

självförtroende i tron på sin egen förmåga och enligt Bandura (1997, s. 79) finns det fyra 

källor som leder till starkare self-efficacy: tidigare positiva upplevda prestationer, modellering 

efter andras upplevda prestationer, verbal övertalning och positiva psykologiska reaktioner i 

givna situationer. Hur personer sätter upp mål, motiverar sig och känner självförtroende 

menar Bandura (1977) härleder till en högre social kognitiv förmåga och starkare upplevd 

self-efficacy. Individer med en högre self-efficacy har visat sig vara mer hängivna till sina 

mål då de anser sig ha större möjlighet att nå dem än individer med lägre self-efficacy 

(Latham & Locke 1985). Personer med starkt upplevd self-efficacy har visat sig se utmanande 

problem som uppgifter att bemästra, utvecklar ett starkare intresse för de aktiviteter de är 

delaktiga i, visar ett starkare engagemang för sina intressen samt återhämtar sig snabbare från 

misslyckanden och motgång (Bandura 1992). I motsats till detta har personer med en lägre 

upplevd self-efficacy visat sig mer undvikande till utmanande uppgifter, att de tror att svåra 

utmaningar är bortom deras egen kapacitet, att de fokuserar på egna misslyckanden och 

negativa resultat samt lätt tappar självförtroende i sin egen förmåga (Bandura 1992).  

 

I likhet med mental tuffhet utrycker sig alltså self-efficacy i hur individer reagerar i olika 

situationer och hur det i sin tur resulterar i praktiska beteenden: hur en idrottare hanterar 

motgång, när och var en idrottare känner självförtroende eller hur idrottare följer uppsatta 

mål. Artiklar om mental tuffhet visar att idrottare med högt självförtroende hanterar 

konkurrens och motgång bättre (Clough, Earle & Sewell 2002; Crust & Clough 2011). Det 

har även visats att mentalt starka idrottare har starkt självförtroende i sin tro på att de besitter 

kvalitéer och förmågor som gör dem bättre än sina motståndare (Connaughton et al. 2007; 

Jones 2002). För mentalt tuffa idrottare har självförtroende en stark koppling till prestation 

och i Kimberly Wagners (2010) studie på åtta professionella basebollspelare framgick det 

som väsentligt för dessa spelare att känna självförtroende för att kunna prestera. Det har 

därför visat sig att självförtroende är centralt för hur idrottaren ser på sin prestation samt hur 

det påverkar övriga faktorer kopplade till prestation.  
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1.2.4 Motivation 

Forskning inom mental tuffhet visar att motivation är en viktig idrottspsykologisk egenskap 

(Crusts & Clough 2011) där vilja och beslutsamhet har beskrivits som betydande egenskaper 

hos starkt motiverade och mentalt starka idrottare (Jones 2002). Motivation har beskrivits som 

individens vilja eller passion till fortsätt träning och tävling, och att vara passionerad till sin 

idrott beskrivs som skillnaden mellan att bara göra, spela baseboll, och att identifiera sig med 

den, vara en basebollspelare, (Vallerand 2008). Att känna tillhörighet till och identifiera sig 

med sin idrott är alltså viktigt för att skapa ett motiverande klimat till fortsatt träning. Enligt 

achievement goal theory (AGT) finns tre faktorer som avgör en persons motivation: 

prestationsmål, upplevd förmåga och prestationsorienterat beteende (Nicholls 1984). Genom 

att förstå hur en person ser på framgång och misslyckande kan vi även förstå personens 

motivation. AGT delar upp prestationsmålen i uppgiftsorienterade och resultatorienterade mål 

(Nicholls 1984). Individer som främst följer uppgiftsorienterade mål upplevs ha högre 

arbetsmoral, hanterar motgång bättre samt presterar bättre (Nicholls 1984). Mer 

resultatorienterade personer tenderar att i högre grad jämföra sig med andra och sätta fler mål 

som inte helt ligger i deras egen kontroll, såsom placering eller vinst/förlust. Detta påverkar 

dem på det sättet att motivationen blir mer bräcklig och kan variera kraftigare än mer 

prestationsinriktade idrottare (Nicholls 1984). Det har visat sig att framgångsrika och mentalt 

tuffa idrottare motiverar sig genom mer uppgiftsorienterade än prestationsinriktade mål och 

att dem genom det också kan hantera negativa upplevelser och motgång bättre (Kuan & Roy 

2007).  

1.2.5 Idrottspsykologiska verktyg 

För att kunna applicera mental tuffhet i dess praktik, alltså att lyckas prestera trots press och 

motgång används idrottspsykologiska verktyg som visualisering och självprat (Connaughton, 

Hanton & Jones 2008; Crust & Azadi 2010; Wagner 2010). Forskning inom mental tuffhet 

har visat att visualisering och självprat är viktiga verktyg för att hantera oro och anspänning i 

tävlingssammanhang samt för att förbereda sig inför tävling/match (Connaughton, Hanton & 

Jones 2008; Crust & Azadi 2010; Crust & Clough 2011). Ravizza (1990) menar att självprat 

och visualisering är viktiga verktyg för att förbättra basebollspelares målsättning, 

stresshantering samt att vara konsekvent i sitt agerande.  

 

Genom visualisering simuleras en händelse eller situation så som den önskas infalla, till 

exempel hur en basebollspelare ser sig själv träffa bollen innan han går upp för att slå. Att 
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kunna visualisera tidigare erfarenheter har visat sig vara ett verktyg för att bygga 

självförtroende i liknande situationer när de uppstår igen. (Burton & Raedeke 2008, s. 79; 

Kuehl, Kuehl & Tefertiller 2006, s. 100; Morris, Spittle & Watt 2005 s. 287; Ravizza 1990). 

Att visualisera tidigare erfarenheter kunde även vara en källa till motivation genom att 

påminna sig själva om tidigare framgångar (Connaughton et al. 2007). Kuehl, Kuehl och 

Tefertiller (2006, s. 162-163) tar upp visualisering som ett verktyg för basebollspelare att 

föreställa sig möjliga scenarier och utfall och genom det stärka fokuseringen samt för att göra 

tekniska justeringar genom att se sig själv genomföra rätt tekniska rörelser.  

 

Självprat används för att styra och kontrollera tankar och stänga ute yttre distraktioner 

(Vealey 2007, s. 298). Inom baseboll använder mentalt tuffa spelare positivt självprat för att 

coacha sig själva och alltid se till att deras sista tanke inte handlar om något annat än just 

situationen de befinner sig i (Kuehl, Kuehl & Tefertiller 2006, s. 125). Wagners (2010) studie 

har visat att professionella basebollspelare använder positivt självprat för att bygga upp 

självförtroendet i sin förmåga att prestera och i och med bättre fokusera på uppgiften. Detta 

kan till exempel utspela sig i pitcherns förmåga att kanalisera sin fokusering till enbart 

catcherns handske, måltavlan, och inget annat. Förutom att fokusera på uppgiften kunde 

positivt självprat även användas som ett verktyg för att öka motivation (Burton & Raedeke 

2008, s. 103).  

1.2.6 Målsättning 

Flera studier tar upp målsättning och att nå mål som den viktigaste faktorn inom mental 

tuffhet (Clough & Strycharczyk 2012; Connaughton et al. 2007; Jones 2002). Att nå uppsatta 

mål har visat sig vara en stark källa till självförtroende (Connaughton et al. 2007). 

Målsättningen kunde även vara ett viktigt verktyg för att hålla sig motiverad. I en studie av 

Connaughton, Hanton och Jones (2008) har det framkommit att idrottare, oavsett nivå (medel 

till olympiska guldmedaljörer), använder sig av långsiktiga mål som en källa till motivation. 

Detta visar att de idrottspsykologiska faktorerna även kan vara direkt kopplade till varandra 

för mentalt tuffa idrottare.  

 

Mål kan vara långsiktiga eller kortsiktiga, specifika eller generella. Inom idrottspsykologin 

delas mål upp i tre kategorier: resultatmål, prestationsmål och processmål (Burton, Naylor & 

Holliday 2001, s. 497). Exempel på resultatmål är mål såsom en placering i en tävling eller att 

vinna en match. Resultatmål baseras på en jämförelse med sin motståndare och alltså inte bara 
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sin egen prestation. Generellt sätter idrottare få och långsiktiga resultatmål. Prestationsmål 

definierar de mål som avser den egna prestationen och att bemästra en uppgift oberoende av 

motståndares resultat. Det har påpekats att mentalt tuffa basebollspelare är mer 

uppgiftsorienterade och sätter realistiska mål (Kuehl, Kuehl & Tefertiller 2006, s. 102). 

Prestationsmål är mer flexibla än resultatmål och alltid under ens egen kontroll. Det är dessa 

mål som är i fokus för den individuella fysiska utvecklingen. Ett tydligt prestationsmål skulle 

till exempel vara en pitcher som inför en match sätter upp målet att kasta 60 % strikes. För att 

nå ett uppsatt prestationsmål används processmål som stöd och delmål. Ett prestationsmål ska 

vara uppbyggt på flera processmål för att hjälpa individen att snabbare nå det större målet.  

Det kan till exempel vara att pitchern ska sätta i foten korrekt i sin kaströrelse. För att nå ett 

prestationsmål som att till exempel kasta 60 % strikes eller att öka sin kasthastighet med 3 

miles/h kan ett av processmålen vara att träna på att släppa bollen vid rätt ögonblick (release 

point) 10 min innan varje träning och sen fokusera på sin release point under match.  

1.3 Syfte 

Denna studie har granskat begreppet mental tuffhet och dess roll i sporten baseboll. Syftet var 

att, genom en kvantitativ och kvalitativ metod, undersöka hur fyra unga svenska pitchers 

reflekterar över de egenskaper, färdigheter och verktyg associerade till mental tuffhet för att 

skapa en ökad förståelse i unga pitchers mentala förmåga i träning och match. Detta 

genomförs som den första svenska idrottspsykologiska studien i sitt slag. 

1.4 Frågeställningar 

- Hur upplever unga basebollspelare olika aspekter av de innefattande egenskaper och 

färdigheter som omfattar mental tuffhet? 

- Besitter unga basebollspelare som håller en jämn prestationsnivå under match även en 

högre grad av mental tuffhet?  
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2  Metod 

Denna studie har genomförts med en tvådelad metodik där data har samlats in på både ett 

kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt. Fyra startande pitchers har under fyra matcher 

observerats och sen intervjuats efter varje genomförd match. En kvantitativ mätning 

genomfördes via en statistikinsamling där de fyra testpersonernas totala kastresultat 

antecknades under pågående match (se bilaga 4). Varje pitcher kastade totalt fyra innings i 

respektive match, med undantag av en medverkande (i studien kallad pitcher nr. 2) som 

skadade sig i den andra inningen och därför tvingades avbryta. Studiens kvalitativa del 

genomfördes med enskilda semistrukturerade intervjuer.  

 

En studies kvalité mäts i dess reliabilitet och validitet. Reliabilitet och validitet är termer som 

tidigare har översättas till trovärdighet och rimlighet (Patel & Tebelius 1987). Studiens 

trovärdighet bygger på hur dess datainsamling tolkas och återges, att analysen är logisk samt 

att författaren kan motivera de slutsatser som dragits. Inom kvalitativ forskning finns det inga 

absoluta kriterier för hur informationen kan prövas. Det är snarare av vikt att författaren kan 

styrka graden av informationens och tolkningarnas rimlighet. Detta styrks om författarens 

tolkningar är tillämpliga i flera situationer, till exempel att metoden går att upprepa eller har 

upprepats i tidigare studier, samt att studien bygger på ett innehållsrikt material (Patel & 

Tebelius 1987). Studiens metodik valdes av två skäl. Genom att låta intervjupersonerna ha en 

spelad match och en prestation färskt i minnet kunde detta ge stöd i att reflektera kring deras 

syn på mental tuffhet samt fungera som ett hjälpmedel att underlätta i deras reflektion kring 

uppkomsten av matchspecifika situationer. Denna metod ökar även trovärdigheten i deras 

intervjusvar om hur de såg på sig själva och om detta faktiskt stämde överens med hur de 

agerat i en matchsituation. En tonårings förmåga att reflektera över sin egen tillvaro kan 

variera väldigt stort mellan individer (Crust, Nesti & Littlewood 2010) och denna 

triangulering var ett sätt att leda in respondenterna på djupare analyser, en slags ledsagare i 

den kvalitativa delen av studien. Detta har influerats av en metod kallad stimulerad recall 

(Haglund 2003). Stimulerad recall är en metod som används för att framkalla intryck och 

simulera känslor från tidigare upplevda situationer. En intervjuperson dokumenteras med 

hjälp av ljudbands- eller videoinspelning för att kort därefter få ta del av materialet, se och 

höra sig själv ”in action” och kommentera inspelningen (Haglund 2003). Genom att i denna 

studie föra statistik på testpersonernas kast och dess utfall ges möjligheten att se tillbaka på 

händelser i matcherna som kan tolkas som extraordinära och därefter ställa frågor kring det. 
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Den reflektion och metaanalys som görs av respondenten skapar en typ av triangulering 

kallad metodtriangulering. Metodtriangulering är ett sätt att använda flera metoder för att 

studera ett enskilt ämne och genom det öka studiens trovärdighet – i detta fall mental tuffhet 

(Patton 2002, s. 247).  

2.1 Urval 

Urvalskriteriet för denna studie var att tillhöra gruppen svenska pitchers på elitnivå. Med 

elitnivå menas att tillhöra antingen det svenska U18-landslaget, U23-landslaget eller A-

landslaget. Urvalet av pitchers togs därför från den svenska basebollakademin - 

riksidrottsgymnasiet (RIG) i Leksand. När denna undersökning genomfördes, oktober 2012, 

var den svenska basebollsäsongen avslutad; inga nationella tävlingsmatcher spelas 2012 efter 

augusti månad, men tack vare ett inplanerat träningsläger med matcher i oktober kunde 

författaren följa med den svenska basebollakademin till Toulouse, Frankrike för både 

statistikinsamling och intervjuer.  

 

Att studien genomförs på individer från RIG menar författaren ökar studiens reliabilitet sett 

till de förutsättningar som ges i Sverige. Hade denna studie genomförts på svenska 

elitseriepitchers under sommarhalvårets ordinarie säsongsperiod hade det inte gått att samla 

testpersoner med så pass lika träningsbakgrund som eleverna på RIG. Dessa spelare tränar 

alla tillsammans på basebollakademin där de utbildas av samma tränare och instruktörer samt 

ges ungefär samma träningsmängd. De fysiska förutsättningarna kan alltså anses likvärdiga 

för dessa individer. Trots bekvämlighetsvalet blir det samtidigt ett strategiskt urval sett till 

studiens tillförlitlighet. Testpersonerna kommer i studien att refereras till vilken match de 

startade, till exempel pitcher nr. 1 = Deltagaren som startade den första matchen. 

 

Tabell 1: Information och bakgrund om testpersonerna 
 Pitcher nr. 1 Pitcher nr. 2 Pitcher nr. 3 Pitcher nr. 4 

Ålder 18 år 17 år 17 år 17 år 

Årskurs (gymnasiet) Tredje Andra Andra Tredje 

Spelat baseboll (år) 6 år 7 år 5 år 6 år 

Hastighet pitch 84 miles/h  

(135 km/h) 

70 miles/h  

(113 km/h) 

80 miles/h 

(129 km/h) 

80 miles/h  

(129 km/h) 
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2.2 Statistik 

Varje match observerades genom att författaren förde statistik på pitcherns alla kast och dess 

utfall (se bilaga 4). Kasten kategoriserades efter följande; strike (K), ball (B), sving (S), foul 

(F) och hit (H). För att undvika eventuella distraktioner hos testpersonen gjordes all 

observation från anläggningens protokollbås bakom backstop (staketet bakom hemplattan). 

Resultatet sammanställdes i Excel och analyserades efter hur ofta varje kast förekom i de 

givna kategorierna. Detta presenteras i sin helhet över alla fyra innings men även separat för 

de två sista innings för att beräkna in en eventuell trötthetsfaktor hos testpersonerna. I en 

jämförelse av eventuella förändringar i deras kastmönster från början och slutet av matcherna 

tas alltså faktorn in att en försämrad prestation kan ha berott på fysisk trötthet och hur det 

påverkar deras mentala tuffhet. Resultatet visar också hur ofta de kastade första pitchen för en 

strike. Även detta gav en bild av pitcherns prestation samt eventuella förändringar ju längre 

matchen lider. Respondenterna kunde senare i sin intervju, tack vare statistiken, därför 

beskriva och reflektera kring en enskild situation eller hur trötthet påverkade deras mentala 

förmåga och fysiska prestation.  

2.3 Intervju 

Kvale (1997) har sammanställt en modell som delar in kvalitativ forskningen i sju stadier: 

tematisering, planering, intervju, utskrift (transkribering), analys, verifiering och 

rapportering. Kvales sju steg för intervjuundersökning är en erkänd modell och har använts i 

många sammanhang (Andersson & Wallette 2006; Engwall & Larsson 2008; Fredriksson, 

Hammargren & Lundemo 2009; Jaworska Persson & Karlsson 2008; Toft 2010). Enligt Kvale 

(1997) ska intervjuerna genomföras enligt den i förväg framtagna intervjuguiden. 

Intervjuledaren bör även vara medveten om sitt förhållningssätt till den efterfrågade 

kunskapen hos respondenten samt interaktionen mellan honom och respondenten, detta för att 

själv inte påverka resultatet. I denna studie har en semistrukturerad intervjuguide använts (se 

bilaga 2). En kvalitativ metod föredras när studiens syfte är att nå en djupare förståelse av 

respondentens upplevelse (Denscombe 2000) och i detta fall används metoden för att förstå 

hur testpersonerna upplever sin situation som pitcher. En semistrukturerad intervjumetod 

öppnar även för intervjuledaren att ställa eventuella följdfrågor. På så sätt säkerställs att 

respondenten har uppfattat frågan rätt men också att oförutsedda synpunkter kan lyftas fram 

under intervjuns gång. Tre av de fyra matcherna var schemalagda att spelas på morgonen och 

för att ge respondenterna tid att reflektera över sin prestation genomfördes intervjuerna 
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kvällstid på neutral plats, i ett kontor på den skola där alla spelare och ledare bodde under 

träningslägret. På grund av tidsbrist var dock den fjärde och sista intervjun tvungen att 

genomföras i Stockholm dagen efter hemkomst från träningslägret. 

 

Innan studiens genomförande gjordes en pilotintervju med syftet att testa intervjuguidens 

struktur. En ansvarig tränare från RIG valdes utifrån tillgängligheten på plats samt för att han 

uppfattades besitta kunskapen att reflektera kring intervjufrågornas lämplighet då han har en 

nära relation till testpersonerna.  

 

Som tematisering utgick intervjuerna från fem teman med ett inledningsvis öppnande tema 

om tidigare erfarenheter och allmän syn på mental tuffhet, följt av studiens fyra 

idrottspsykologiska teman för mental tuffhet: självförtroende, motivation samt 

idrottspsykologiska verktyg och målsättning. Intervjufrågorna konstruerades utifrån dessa 

fyra huvudteman samt mindre egenskaper och färdigheter som definierar mental tuffhet både 

generellt och inom baseboll. Dessa sekundära teman innefattade: motgång, hantera press, 

inlärningsförmåga, koncentration, självprat och visualisering. Frågorna var öppna och kunde 

ställas utan krav på en förutbestämd ordning, dock inom ramen för studiens fyra huvudteman, 

och respondenten gavs möjlighet att tala fritt och utveckla sina åsikter. När det ansågs 

nödvändigt kunde fördjupande följdfrågor ställas för att klargöra respondentens åsikter eller 

för att säkerställa att intervjuledaren uppfattat svaret rätt.   

 

Som ett stöd för respondenterna att uttrycka sig användes något som under intervjun kallades 

”tuffhetskort”. Detta var 14 kort med idrottspsykologiska egenskaper, färdigheter och verktyg 

som respondenten innan intervjuns start fick titta på och ställa frågor kring så att 

intervjuledaren kunde fastställa att respondenten förstått alla begrepp. Detta minskade 

eventuella missuppfattningar eller förvirring under intervjuns gång. De 14 tuffhetskorten 

innefattade: självförtroende, ta ansvar, positiv attityd, hårt arbete, sätta tydliga mål, viljan att 

lära sig, kunna förändra sig, koncentration, hantera press, hantera motgång, hantera framgång, 

mättnad (på framgång), visualisering och självprat.  

 
Samtliga intervjuer spelades in med en digital ljudupptagarapplikation på mobiltelefon 

samtidigt som intervjuledaren förde anteckningar. Varje intervju inleddes med en kort 

sammanfattning om intervjuns struktur och studiens fyra huvudteman. Intervjuerna varade 

mellan 27-41 minuter och variationen i intervjulängd berodde främst på att respondenterna 
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var olika utförliga i sina svar men även att vissa av intervjuerna gav upphov till fler 

följdfrågor och sidospår. Efter varje genomförd intervju gjorde intervjuledaren en kort 

sammanfattning av respondentens svar utifrån sina anteckningar. Detta för att säkerställa att 

inga feltolkningar har gjorts samt för att ge respondenten ytterligare en möjlighet att reflektera 

kring eller komplettera de svar han gett. I utskriften har ett mjukvaruprogram för 

transkribering och analysering av kvalitativ forskning använts: NVivo 10. Denna mjukvara 

integrerar ljuduppdagningar och transkribering. Intervjuerna skrevs ut ordagrant till den grad 

att alla tydliga ord och formuleringar transkriberades utan att notera långa pauser, suckar eller 

läten. Hög validitet i utskriften medför även att ljudupptagningarna inte behöver återanvändas 

i lika stor utsträckning för att senare säkerställa att materialet har tolkats rätt (Kvale 1997).  

2.4 Intervjuanalys 

I valideringen fastställs intervjuresultatets reliabilitet och validitet samt dess generaliserbarhet 

(Kvale 1997). Denna studie behandlar ett specifikt problem i en specifik miljö och gör därför 

inga anspråk på att vara generaliserbar utanför denna begränsade situation. Kvale (1997) 

anser dock att valideringsstadiet inte är avskilt men integrerat i alla de sju stadierna under 

forskningsprocessen. Resultatets reliabilitet och validitet måste uppmärksammas under hela 

processen och under intervjun, utskriften och analysen är det intervjuledaren som främst bör 

granskas. Intervjuledarens sätt att ställa frågor, skriva ut och analysera resultatet blir alltså 

kritiskt för resultatet trovärdighet. Valideringen är inte bara en granskning vid projektets slut 

utan en kvalitetskontroll som ska genomföras parallellt med det löpande arbetet. Kvale (1997) 

menar att olika validitetsfrågor dyker upp vid olika stadier av de sju stegen.  

 

En analys är ett systematiskt tillvägagångssätt för att tolka den insamlade datan (Hjerm & 

Lindgren 2010, s. 17). För att tolka denna studies insamlade data gjordes en tematisering 

utifrån intervjuguidens fyra huvudteman som sedan kodats och kategoriserats (Hjerm & 

Lindgren 2010, s. 97). Efter den första kodningen gjordes ytterligare en kodning för att hitta 

eventuella samband mellan de idrottspsykologiska färdigheter och egenskaper som 

respondenterna tagit upp i sin tolkning av mental tuffhet. För att ge författaren en 

övergripande bild av analysen skrevs den första kodningen ut på papper och klipptes isär i 

korta stycken och citat. Dessa stycken kategoriserades sen i en slutgiltig tolkning av resultatet 

där ytterligare mönster identifierades som kunde kategoriseras i fysiska faktorer, mentala 

faktorer och påverkande faktorer.  

 



16 

 

2.5 Forskningsetik 

Vetenskaplig forskning skall följa etiska krav och fyra forskningsetiska principer fastställda 

av Vetenskapsrådet (Olsson & Sörensen 2007, s. 52). Dessa principer innefattar krav på 

samtycke, information, anonymitet och konfidentialitet. Detta främst för att skydda de 

testpersoner som medverkar i en studie. I denna studie har både observation av 

basebollmatcher samt intervjuer genomförts och i resultatet redovisas statistik från de fyra 

testpersonernas matcher samt deras reflektioner kring sin egen insats i respektive match. 

Dessa citat var alltså kopplade till respektive respondent men har bara koppling till den egna 

prestationen. Förutom de citat som var kopplade till deras egen prestation gjordes ingen 

kategorisering av övriga citat som redovisas i resultatet. Detta för att styrka de fyra 

respondenternas anonymitet. All data och information har behandlats med hög konfidentialitet 

för att uppfylla Vetenskapsrådets krav. 

 

Författaren valde själv inte vilka fyra pitchers som kom att ingå i studien. Först informerades 

sju potentiella startande pitchers på RIG två veckor innan avresa till Frankrike om studiens 

syfte och frågeställning samt vad det innebär att delta i en vetenskaplig studie. Detta för att få 

ett medgivande för ett eventuellt deltagande. De pitchers som ännu inte fyllt 18 år fick ett 

missivbrev hemskickat till sina föräldrar (se bilaga 3) som ombads kontakta författaren vid 

eventuella invändningar mot sitt barns deltagande i studien. Inga vårdnadshavare valde att 

avstå sitt barns deltagande. Detta för att uppfylla samtyckes- och informationskravet. Dagen 

innan avresa valde förbundsinstruktör och huvudtränare på RIG ut fyra pitchers av dessa sju 

som skulle komma att starta de fyra träningsmatcherna.  
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3. Resultat 

Resultatet består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Först presenteras testpersonernas 

resultat från match i form av tabeller och diagram. Detta kopplas även ihop med 

intervjusvaren relaterade till deras prestation. Den andra resultatdelen presenterar de 

intervjusvar som inte hade direkt koppling till matcherna men istället till mental tuffhet och 

dess olika egenskaper och färdigheter.  

3.1 Matchernas utfall – Statistikresultat och intervjukommentarer 

I denna resultatdel presenteras statistiken från de fyra matcherna samt de citat som kretsar 

kring matchen och deras prestation. 

 
En del av pitcherns prestation ligger i hur konsekvent han lyckades kasta strikes och hur ofta 

han lyckas kasta första pitchen för en strike. Tabellen nedan visar att pitcher nr. 3 var den 

enda som lyckades kasta en klar majoritet av sin första pitch för en strike. Det ska dock 

poängteras att pitcher nr. 2, som skadade sig i den andra inningen, kastade fyra av sina totalt 

fem ”first strike pitches” till de fyra första slagmännen. Statistiken visar alltså att han inledde 

matchen väldigt bra. Det var först efter detta som han skadade armen. 

 
Tabell 2: ”First pitch strikes” mätt i antal och procent 

 Pitcher nr. 1 Pitcher nr. 2 Pitcher nr. 3 Pitcher nr. 4 

Första kastet för en strike 5/18 (28 %) 5/9 (56 %) 12/20 (60 %) 7/22 (32 %) 
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3.1.1 Pitcher nr. 1 

 
Figur 1: Utfall av pitching i match 1 

 

Överlag gjorde pitcher nr. 1 en dålig insats sett till att mer än hälften av alla kast inte var 

strikes. Han beskrev i intervjun att han kände sig stressad, oförberedd och trött inför matchen. 

Det framgår även en viss förändring sett till matchens första och andra halva. Han kastade 

totalt åtta foulballs och alla dessa gjorde han i sina två sista innings. Motståndarna började 

alltså svinga oftare mot slutet av matchen och träffade då även bollen bättre. Till exempel 

kom fyra av motståndarlagets sex träffar i hans två sista innings. Att vara förberedd har 

framkommit som en del i vara mentalt tuff och pitcher nr. 1 upplevde att han i matchen hade 

svårt att få ett mentalt och taktiskt övertag på sina motståndare. Detta för att han sällan 

hamnade i ledning och ofta kastade balls på första pitchen: 

 

”Min offspeed satt inte lika bra den dagen. Jag brukar alltid kunna lita på min 

curve-ball. Fastballen satt inte heller så bra, jag kastade högt. Sen hamnade jag 

bakom i counten hela tiden. Det var därför de träffade. De vet ju vad som... Om 

jag hade två bollar och ingen strike, då vet de ju att det kommer en fast ball.” 
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Han hade få positiva saker att säga om matchen vilket även statistiken visar. Pitcher nr. 1 tar 

upp att han försöker ”hitta tillbaka” till den positiva känslan i kroppen som gör att han 

tekniskt presterar bättre: 

 

”Som igår så kändes det inte som att jag inte hade samma mechanics som förut. 

Det ser ju ingen annan men det känns så själv. Då försöker jag hitta tillbaka till, 

och tänka hur jag kastade innan men det går ju inte alltid. Det gick inte riktigt 

igår. Det gick några kast och då satt dem liksom men sen så ändrade jag tillbaka 

igen. Sen nu till exempel när jag kastade idag... jag kommer att kasta bättre på 

torsdag för nu börjar jag komma in i det. Jag behöver kasta mycket för att få det 

att sitta.” 

 

Dock handlade den negativa återkopplingen till matchen mest om hans fysiska prestation. 

Han upplevde inte att hans mentala prestationen påverkades negativt, vilket följande citat 

påvisar: 

 

[IL]: ”Tänkte du igår om det var en error eller att de fick två hits på raken?” 
 

”Nej, det var mer när jag yngre. Jag har börjat släppa det lite. Man måste 

acceptera att errors händer hela tiden.” 
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3.1.2 Pitcher nr. 2 

  
Figur 2: Utfall av pitching i match 2 
 

Den andra matchen fick ett abrupt slut när pitcher nr. 2 skadade armbågen i mitten av den 

andra inningen. På grund av det tog denna intervju en något annorlunda riktning än övriga 

intervjuer och samtalet kretsade inte lika mycket kring händelserna från matchen. Han kände 

av smärta i armbågen redan efter första inning men fortsatte att kasta tills skadan bröt ut helt 

och han fick avbryta omgående. 

 

”Nej, i bullpen kändes det hur bra som helst. Sen kom jag in och fick inte till relief pointen i 

första inningen. Jag kastade så vilt.” 

  

Bortsett från skadan så inleddes matchen med en error där lagkamraterna inte lyckades bränna 

den snabba slagmannen. Koncentration och refokusering har visat sig ha en koppling till 

mental tuffhet och pitcher nr. 2 menade att denna situation fick honom att tappa viss 

koncentration:  

 

”Alltid första bollen vill man ha en enkel out och så kommer han ut på bas och det rubbar 

mig. Så måste jag börja om. Jag försöker komma tillbaks och inte tänka på det men jag tänker 

på det.” 

 

Som statistiken visar kastade han många balls, även i första inningen då han fortfarande inte 

kände av sin armbåge. Han förklarade i intervjun att starten var viktig för att kunna fortsätta 

prestera men med tanke på skadan var det svårt att säga vad som påverkade hans insats mest. 
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3.1.3 Pitcher nr. 3 

   
Figur 3: Utfall av pitching i match 3 
 

Den tredje matchen var egentligen den enda som statistiskt höll en bra nivå av pitching. I 

intervjun beskrev pitcher nr. 3 metoder som gjorde att han kunde hantera pressade situationer 

i match. Självprat gjorde att han bättre kunde fokusera på uppgiften och känna kontroll över 

situationen trots pressat läge: 

 

”Då kommer jag ihåg att jag bara tänkte som att det var en helt vanlig inning. ” 

 

När han hamnade i en situation som innehöll både misstag och misslyckande beskrev han det 

inte som en jobbig utan en hanterbar situation. Detta visar en stark koppling till mental tuffhet 

som i flera studier lyfter just hantera misstag som en viktig faktor. 

 

[IL]: ”I matchen, första inningen. Du börjar med en strike men sen walkar du honom. 

Nummer två, han buntar och du lyckas inte göra outen för att han är väldigt snabb och kastet 

blev dåligt. Kände du efter det när du gick upp på kullen om det påverkade dig?” 

 

”Nej, jag tänkte bara att nu försöker jag komma ut den här situationen.” 
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Han uppmärksammade även det faktum att lagkamraterna spelade en stor roll i hur han hittade 

motivation och en positiv inställning i matchen. 

 

”… i min tredje inning kände jag att nu rullar det på. då kom lagkamraterna fram 

och sa "det här går ju bra ju". Till exempel [namn] sa innan att ’det här går nog 

bra för dig’. Då sa han det sen och då tänkte jag ’ja, det här går faktiskt bra’. 

Men då gick det ju inget bra i nästa inning. Jag tror jag blev lite för avslappnad” 

 

Pitcher nr. 3 nämnde aldrig i intervjun att han kände någon form av trötthet eller att han hade 

svårt att motivera eller koncentrara sig ju längre matchen gick. Hans pitchingmönster 

förändrades heller inte nämnvärt efter de två första innings. Det enda mönster som märks var 

att motståndarna träffade och hade kontakt med bollar något mer ju längre matchen gick. Att 

kunna bibehålla sin koncentration under en längre tid  har framkommit i tidigare forskning 

som en del av mental tuffhet.  
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3.1.4 Pitcher nr. 4 

    
Figur 4: Utfall av pitching i match 4 

 

Precis som i studiens första match gör även pitcher nr. 4 en statistiskt dålig match. Mer än 

hälften av alla han kast var balls. Det märks även tendenser till att prestationen sjunker ju 

längre matchen går. Förutom att han kastar över 60 % balls i sina två sista innings så träffar 

motståndarna bollen även oftare och renare. Motståndarna svingade lika mycket genom hela 

matchen. Det som skilde sig var att de slog färre foulbollar men fick desto fler rena träffar i de 

två sista innings. Pitcher nr. 4 beskrev att det var fysiskt jobbigt att behöva starta den sista 

matchen på träninglägret. Känslan att vara fysiskt trött redan innan matchen menade han även 

påverkade både prestation och resultatet. 

 
”Jag var trött. Hela kroppen var trött och det var därför det inte gick så 

jättebra.” 

 
[IL]: ”Varför var du trött?” 

 
”Lång vecka. Jobbig vecka.” 

 
”Om jag hade startat tidigare i veckan så skulle det ha varit bättre. Nu kände jag 

redan innan jag började så var jag trött.” 

Faktumet att det var träningsmatcher gjorde att han inte reflekterade lika mycket över sin 

prestation i efterhand:  

”Det var träningsmatcher också så jag bryr mig inte riktigt.” 

 

Strikes 
15% 

Sving 
och miss 

5% 

Sving 
och träff 

19% 

Foul 
6% 

Balls 
55% 

Hela matchen 
Strikes 

14% Sving 
och miss 

2% 

Sving 
och träff 

21% 

Foul 
2% 

Balls 
61% 

Andra halvan 



24 

 

Även fast det var en träningsmatch förberedde han sig utefter sina vanliga rutiner och vid start 

hade han samma inställning och fokusering som inför en träningsmatch. När den fysiska 

tröttheten blev mer påtaglig mot slutet av matchen påverkade det dock både hans motivation 

och koncentration. 

 

”… i första början tog jag i som vanligt men sen när det gick mot slutet, för då 

var jag helt slut, så orkade jag inte bry mig så bara kastade jag. Försökte göra så 

att de skulle slå, försökte kasta strikes.” 

I likhet med pitcher nr. 1 visar resultatet en försämrad prestation från den första till den andra 

delen av matchen. Båda respondenterna drar kopplingar till fysisk trötthet och pitcher nr. 4 

påpekar att både hans motivation och koncentration sjönk på grund av det. Dessa två faktorer 

har starka kopplingar till mental tuffhet samt en idrottares prestation.   
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3.2 Intervjuresultat 

Denna resultatdel presenterar de intervjusvar som inte hade direkt koppling till matcherna 

utan generellt till mental tuffhet och dess olika egenskaper och färdigheter. Här användes 

även ”tuffhetskorten” som hjälp för att beskriva känslor och tillstånd.  

 

Intervjufrågorna har utgått från ett öppnande tema samt studiens fyra huvudteman: 

självförtroende, motivation, idrottspsykologiska verktyg och målsättning. Dessa fyra teman 

har framgått i forskningen som centrala delar av mental tuffhet. I intervjuerna framkom tio 

faktorer som de mest centrala i intervjupersonernas prestation och träning sett till mental 

tuffhet. Dessa teman har kategoriserats under påverkande, fysiska och mentala faktorer. Först 

redovisas de påverkande faktorerna följt av de fysiska och mentala faktorerna som presenteras 

tillsammans. De fysiska och mentala faktorerna presenteras tillsammans som en följd av att 

respondenterna intervjusvar där de drog tydliga paralleller mellan det fysiska och mentala i 

sin upplevelse av mental tuffhet. 

 

Tabell 3: Framkomna faktorer som definierar mental tuffhet 
Påverkande faktorer Fysiska faktorer Mentala faktorer 

- Utbildning/Utbildade tränare - Den egna fysiska 

förmågan 

- Mentala förberedelser  

- Lagkamrater/ omgivning  - Fysiska förberedelser - Fokusering/  
refokusering 

- Hantera externa distraktioner   - Att hantera motgång 

- Hantera yttre krav  - Viljan att bli bättre 

 

3.2.1 Påverkande faktorer 

Utbildade tränare 

Ett flertal bakgrundsfaktorer framkom i intervjuerna som viktiga för både fokusering och 

fortsatt motivation. Bra tränarskap som motiverade till hård men fokuserad träning 

uppmärksammades som viktiga framgångsfaktorer för spelarna. Att få rätt utbildning och att 

träna rätt upplevde vissa spelare som viktigt för deras fysiska utveckling. Två av spelarna 

menade att detta var skillnaden mellan de individer som nådde toppen och de som inte gjorde 

det. Denna kunskap och information skulle de inte ha fått utan bra och utbildade tränare.  
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[IL]: Förutom den tekniska, fysiska förmågan. Vad tror du hjälper spelare att nå framgång? 

 

”Förutom talang? Coachning. Man måste göra rätt. Träna hårt men man måste 

träna rätt” 

 

En spelare beskrev att han blev mer motiverad att lyssna och tog åt sig mycket mer 

information från någon med en framgångsrik bakgrund. Det blev mer legitimt för honom att 

lyssna på någon med en bakgrund som professionell spelare eller en tränare som jobbade 

inom en professionell amerikansk basebollorganisation: 

 

”Det beror på var han kommer ifrån. Om han är en stor bakgrund, att han har 

varit MLB-spelare. Då är det klart att man lyssnar mer på honom. Eller typ 

[namn] och hans historia. Den gjorde så att man... Ok, han har varit med om 

mycket. Jag trodde inte han hade varit med om nånting, jag hade aldrig hört talas 

om honom. Så visar det sig att han har varit jätteduktig. Det motiverar mig att 

lyssna på honom.” 

 

Bristande utbildning inom idrottspsykologi 

Spelarnas utbildning inom idrottspsykologi var väldigt sparsam. Intervjupersonerna kunde 

väldigt lite om idrottspsykologi och deras idrottspsykologiska träning hade varit begränsad till 

ett fåtal tillfällen. Antingen hade de bara haft korta diskussioner med amerikanska instruktörer 

som besökt dem på basebollgymnasiet eller en kortare föreläsning om mentala verktyg om de 

blivit kallade till landslagläger. Det visade sig dock att alla var starkt präglade av samma 

taktiska skola. Alla fyra pitchers hade lärt sig att jobba efter vissa taktiska strategier. Till 

exempel i vilka lägen de skulle kasta olika typer av kast för att överraska och ge sig själva 

fördelar gentemot slagmannen. Spelarna återkom flera gånger till taktiken ”att jobba ledning”, 

alltså att kasta första pitchen för en strike. Det var en sak som coacher poängterade under 

turneringar och landslagsläger: 

 

”…i Holland så pratade Dennis Cook (Sveriges förbundskapten) att man måste 

jobba ledning.” 
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Lagkamrater/Omgivning 

Att få bekräftelse från sin omgivning visade sig för vissa vara en stark källa till motivation. 

Utan människor som gav positiv feedback och sa att de till exempel var bra nog för att i 

framtiden spela på en högre nivå skulle motivationen till fortsatt träning inte vara lika stark.  

 

”Man måste få bekräftelse ibland. Om de säger att jag kan nå, att jag kan spela 

på college och kanske gå längre. Då tänker man "ah, ok".” 

 

Att bli påhejad av sina lagkamrater var viktigt för självförtroendet. Med lagkamrater som 

hjälpte och stöttade en i svåra situationer upplevde en spelare att det var enklare att ta sig ur 

en motgång på ett positivt sätt. När lagkamraterna presterade bra i match gav det även 

självförtroende i sin egen förmåga att prestera. Som pitcher var det viktigt att medspelarna 

lyckades göra spelen omkring en. Både självförtroende och koncentration ökade när 

medspelarna gjorde sitt jobb utan att begå misstag. En spelare påpekade att han ville ha så få 

uppgifter som möjligt på sin axlar när han pitchade. Ju bättre hans lagkamrater presterade ju 

mindre behövde han tänka på annat än just pitchingen. Att visa engagemang och alltid vilja 

göra sitt bästa var ett sätt att ge tillbaka och visa sin uppskattning för det stöd de fått av sina 

lagkamrater:  

  

”Man vill göra lagkamraterna stolta över laget” 

 

Spelarna hanterade ilska olika bra enligt dem själva men alla kunde, oavsett hur de hanterade 

det, återberätta minst en händelse där de tappat humöret. Majoriteten berättade att de kunde 

bli arga på sig själva när de presterat dåligt men även att de kunde tappa humöret på 

medspelare. Vissa hade förståelse att de själva inte skulle kunna göra ett bättre jobb än sina 

lagkamrater på deras position. Andra beskrev situationer där deras ilska ofta gick ut över 

medspelare. En förklarade att han var medveten om att det påverkade både honom själv och 

laget negativt men hade trots det inte lärt sig att hantera det: 

 

”Grejen är att det jag säger då är inte det jag tänker jag för stunden. Jag säger så 

mycket onödigt, jag drar ju ner alla när jag håller på så. Så egentligen gjorde inte 

jag nåt fel för att jag gav markbollarna men jag överreagerar väl i match.” 
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Två av spelarna pratade specifikt om att mentalt starka pitchers inte skyller på medspelare 

oavsett vem det är som gör misstaget. Även om det ibland var svårt att inte visa besvikelse när 

någon till exempel tappat en enkel lyrboll så ville de aldrig skälla på en medspelare.  

 

Externa distraktioner/Hantera yttre krav 

Förväntningar och krav från omgivningen upplevdes som något negativt och den största 

källan till stress hos vissa. Krav som de ställer på sig själva framkallade inte stress så som när 

andra hade förväntningar på dem.   

 

”Ja, det är ifall någon har krav på mig. Det är då jag upplever stress. Jag gillar 

inte att ha krav på mig. Att någon förväntar sig att jag ska göra någonting. 

Annars är allting lugnt.” 

 

En sak som kunde störa spelarnas koncentration var yttre distraktioner såsom kommentarer 

från med- och motspelare samt saker som hände utanför planen. För att hålla koncentrationen 

uppe satte de därför små mål under matchen. Detta blev ett verktyg för att behålla externa 

distraktioner borta. Dessa mål kunde innefatta att kasta första pitchen för en strike, att placera 

bollen på rätt ställe i strikezonen eller att genomföra en viss typ av kast i olika situationer. 

Detta kunde även innefatta mellanstora mål som att inte släppa in en run eller att pitcha en 

inning utan löpare på bas. När det gick bra fokuserade de oftare på de mellanstora målen och 

när det gick sämre låg fokus främst på de mindre processmålen.  

 

”Det kan vara att inte släppa in någon run. Eller om det är mot ett jättedåligt lag 

kan det också vara att pitcha en inning utan löpare på bas, kan det också vara. 

Men det är inte ofta som jag tänker så för det är ofta när det går jättedåligt som 

jag brukar ta de här små målen”  
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3.2.2 Fysiska och mentala faktorer 

Framgång och den egna fysiska förmågan 

Framgång var för spelarna en viktig källa till självförtroende och alla intervjupersonerna 

beskrev att de kände självförtroende i sin fysiska och tekniska förmåga samt att 

självförtroendet växte i och med framgång i match. En spelare uttryckte sig såhär:  

 

”Om jag pitchar en inning tre upp, tre ner. Då får man självförtroende helt klart.” 

 

Självförtroende var inte givet från start. Det kunde istället byggas upp under matchen tack 

vare bra prestationer: 

 

”… då blir det bara bättre och bättre liksom. Det visar att om man tänker 

positivt... Det är svårt att bara börja tänka positivt.” 

 

”När man har självförtroende, det känns liksom som att man kan leka med dem när allting 

sitter. Det är nästan som att man vill flina åt dem. Även fast de inte är dåliga men man är så 

bra själv ibland” 

 

Framgång i större sammanhang än en specifik match kunde också vara en källa till 

motivation. Tvärtemot att känna mättnad kunde framgång motivera dem till att komma 

tillbaka nästa år och göra lika bra ifrån sig igen. 

 

”När det går bra så vill jag att det går bättre och bättre. Ta till exempel att vi 

vunnit nåt guld och då vill jag bara fortsätta nästa år och vinna samma igen. 

Alltså det var en stor sak men såna saker. Och sen tvärtom när det går åt andra 

hållet.” 

 

Att hela tiden bli bättre och utvecklas fysiskt var en av de starkaste källorna till att hålla sig 

motiverad till fortsatt träning.  

 

”Att jag kan se mig utvecklas och att alltid vilja kunna gå framåt. Eller jag vill se 

hur bra man kan bli” 
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”Det är när jag känner utveckling. Jag blir motiverad när jag vet att det har gått 

framåt. Då vet jag hur mycket jag kan gå framåt mer.” 

 

En annan motivationskälla var att få mäta sig med andra. En spelare menade att när det väl 

handlade om att korsa mållinjen först så gav det honom extra energi även fast han egentligen 

var fysiskt slutkörd. Kraftmätningen med sina lagkamrater var viktig för att kunna se sin egen 

fysiska utveckling.  

 

”… typ om jag möter någon så vill jag alltid komma först och även fast jag är helt 

slut så kommer jag att fortsätta om jag möter någon.” 

 

Fysiska och mentala förberedelser 

Uppvärmning och rutiner innan match var viktiga faktorer för att stärka alla fyra huvudteman 

och hitta rätt anspänningsnivå inför match.  

 

”Och innan matchen man ska värma upp för att kunna få... just så varm man vill 

bli. Så att man kan prestera som man vill” 

 

Deras fysiska uppvärmning var generellt längre när de pitchade och för att kunna genomföra 

sina mentala och fysiska rutiner behövde de god tid att förbereda sig. De ville veta redan 

dagen innan om de skulle pitcha eller inte: 

 

”Jag vill veta dagen innan, minst, att jag ska pitcha, till exempel starta. Och börja 

förbereda sig redan då mentalt, ha en plan. Även fast det är samma plan som 

varje gång så måste man ställa in sig på det att…  Man måste ändå gå igenom det 

varje gång. Samma rutin” 

 

”Lite dagen innan, börja tänka redan, om man vet att man ska pitcha dagen efter. 

Man förbereder sig själv mentalt.” 

 

Spelarna satte upp en plan innan matchen med enkla men tydliga mål. Med en bra start på 

matchen var det lättare att följa denna plan: 
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”Det är att försöka öppna bra. Alltså få en bra start så att hela laget blir så här... 

Det blir en plusstämning i laget. Om jag startar så säger jag att jag ska gå fyra 

till fem innings utan att släppa... Jag försöker inte släppa några poäng men i alla 

fall hålla nere siffrorna så mycket jag kan. En bra start är ett ganska högt mål.” 

 
[IL]: Kan du beskriva hur de här målen påverkar ditt agerande och dina beslut på planen när 

du pitchar? 

 
”Säg att jag får en bra start de två första inningarna och sen gör jag ett misstag i 

tredje då tar det inte lika hårt [som] om jag hade fått en dålig start och gör 

misstag i tredje. Då tar jag misstagen på två helt olika sätt tror jag.” 

 

Beroende på om de var bra eller dåligt förberedda följde de även sina uppsatta planer olika 

bra: 

 

[IL]: ”Varför följde du inte din plan?” 

 
”Jag vet inte. Jag var inte tillräckligt fokuserad. Jag kanske inte värmde upp 

tillräckligt? Jag behöver ganska lång tid på mig för att värma upp och så.” 

 

Den största anledningen till dålig pitching var enligt spelarna inte för svårt motstånd utan just 

för dåliga förberedelser. Pitcher nr. 1 beskrev att han hade sovit dåligt två nätter i rad samt att 

han inte kände sig i fysisk balans. Detta menade han hade direkt påverkan på hans prestation. 

Utöver detta hade han heller inte följt sina rutiner dagen innan som visade dig innefatta både 

visualisering och självprat samt att han slarvat med sina fysiska förberedelser samma morgon.  

 

”Jag tog en bra match till exempel och så skrev jag ner allt positivt som jag 

gjorde då och så brukar jag läsa den innan. Det gjorde jag inte innan matchen 

igår. Men jag brukar läsa det som jag har skrivit så kommer jag ihåg lite känslan 

och hur jag gjorde allting.” 

 

Visualisering kunde även vara en del av förberedelserna innan match. Förmågan att 

visualisera var väldigt olika bland de fyra intervjupersonerna och för två av dem var det ett 

viktigt verktyg för att öka både koncentration och självförtroende i sin pitching samtidigt som 

de två andra respondenterna inte hade mycket erfarenhet av det alls. Innan matchen kunde 
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vissa använde sig av tidigare positiva erfarenheter där de till exempel såg sig själva stå på 

kullen och genomför en lyckad pitch. Detta var ett verktyg för att hitta rätt anspänningsnivå 

till matchstart.  

 

”… så tänker jag alltid innan match. Jag lyssnar alltid på musik. Det måste jag 

göra. Jag tänker alltid positivt också innan, tänker på... Man ser en pitch, 

visualiserar. Man ser en pitch landa i handsken liksom. Typ om man sitter i bilen 

på väg till matchen, då tänker man på gånger man har pitchat bra.” 

 
[IL]: Varför gör du det? 

 
”För att hamna i positivt mode.” 

 

Med rätt förberedelser och rutiner fick två av spelarna en positiv attityd som de tog med sig 

till match. Det gjorde det lättare att hantera eventuella motgångar och komma tillbaka från en 

dålig prestation. Vetskapen att de redan presterat tidigt i matchen gjorde att de kunde spela 

mer avslappnat, vilket i sin tur ledde till att de även tog bättre beslut. Rätt anspänningsnivå 

var här kopplat till en bra start eller framgång tidigt i matchen: 

 

”… om jag har en bra start och om jag får en comebacker [slagmannen slår 

bollen tillbaka till pitchern], jag fieldar den och kastar den lätt till ett. Men det 

har hänt att jag har haft en dålig match och då har jag bara tagit bollen och 

kastat allt jag hade till ett och den flög lite vilt.” 

 

Fokusering/refokusering - Att fokusera på uppgiften 

Alla hålla sig fokuserad över en längre period upplevdes som en av de större utmaningarna 

som pitcher. En av spelarna menade att förmågan till refokusering var det som främst skiljde 

spelare oavsett deras fysiska och tekniska förmåga. Vad som kunde påverka deras 

koncentration var kopplat till flera saker. För att kunna fokusera på uppgiften behövde de 

stanna i nuet och inte tänka på vad som skulle kunna hända i nästa skede. Det innebar för en 

av spelarna att inte tänka på flera pitchar i taget och istället, så fort han genomfört kastet, 

glömma det och gå vidare till nästa:  
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”Om jag t.ex. kastar en bra pitch så försöker jag inte göra en bättre. Jag försöker 

bara repetera den.” 

 

”Det är väl att man kastar en dålig pitch så hänger den med till nästa pitch. 

Alltså att man tänker på den, så man kastar två pitchar i taget istället för en. Och 

så kan det bli tre och fyra. Man måste kasta en i taget även fast det är en bra 

pitch. Det spelar ingen roll vart den är, man har glömt den till nästa. Man måste 

hela tiden glömma.” 

 

För att inte tappa fokuseringen på uppgiften sattes mål upp både innan och under matchens 

gång. Först fanns det ett stort resultatmål som kunde sträcka sig över större delen av matchen. 

Detta var i sin tur uppbyggt på flera små processmål. Skulle de misslyckas med det stora 

målet under kunde de ändå justera det genom att fortsätta fokusera på de mindre målen och 

med det kanske hitta tillbaka till det ursprungliga stora målet.  

 

”Jag har ett ganska stort mål i början. Sen om jag inte lyckas med det så försöker 

jag ha små mål för att komma upp dit igen.” 

 

Spelarna använde till viss del visualisering som ett fokuseringsverktyg. De flesta visualiserade 

större händelser såsom utfallet i en inning eller en spelsekvens som kunde innefatta flera kast. 

De föreställde sig då det önskade utfallet av just den situationen:  

 

”Jag tror jag brukar visualisera litegrann. Hur inningen kommer att bli och sen 

fokusera på att få det gjort som jag har visualiserat.” 

 

Visualiseringen var till viss del kopplat till självförtroende. Precis som att de med starkt 

självförtroende och en bra start i matchen kom in i sig själva och därmed ökade sin 

koncentrationsnivå blev även förmågan att visualisera tydligare genom stärkt självförtroende.   

 

”Om curveballen sitter den dagen då brukar jag alltid precis innan jag lyfter 

benet så brukar jag se den sjunka in. Fast om jag inte har en bra dag så kan jag 

inte se det. För då har man inte samma självförtroende liksom. När man har 

självförtroende, det är då man ser det tror jag.” 
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Tvärtemot detta beskrev en spelare att visualiseringen var ett verktyg som togs fram när det 

gick dåligt. När allt flyter på fanns inget behov att fokusera på visualiseringen. Han behövde 

då ingen hjälp för att kunna fortsätta prestera. Istället användes visualiseringen för att ta sig 

tillbaka till en positiv känsla samt att det fungerade som en paus för att tänka igenom den 

rådande situationen, gå igenom nästa händelse i huvudet och sen verkställa sin plan. 

 

”Det beror på hur dåligt det gör eller bra det går. Om det går bra så bara kör jag 

på som jag gör och om det går dåligt, om man gör ett dåligt kast liksom så tar jag 

lite längre tid, tänker igenom det jag gjorde och så kör jag.” 

 

Att hantera motgång 

För att hantera en motgång eller ett misslyckande i match gällde det att behålla lugnet och 

fokusera på uppgiften.  

 

”Om det händer några errors på planen då är det bara att fortsätta. Man får ta 

det steg för steg.” 

 

Att kunna vända en motgång till framgång tas upp i en av intervjuerna som en av de viktigaste 

mentala färdigheterna hos basebollpitchers. Han menade förmåga att hantera motgång hörde 

ihop med fokusering och spelares självreglering att kunna göra det som krävs även när det går 

dåligt: 

 

”… en bra spelare, om han har en dålig dag så vet han det och han kan ändra på 

det. Han kan liksom vända om. Det är det man måste träna på, att kunna känna 

när man har en dålig dag. Alltså, ens lägstanivå måste vara bra nog. Det finns 

nästan ingen i MLB som har dåliga dagar som vi har. De ställer om, de måste 

kunna prestera.” 

 

Vissa kunde hantera misslyckanden och motgångar i match bättre än andra. Majoriteten 

uppmärksammade att de hade blivit bättre på att hantera motgångar med tiden och att det hade 

ett samband med mognad och erfarenhet. De som kände att en motgång kunde störa deras 

koncentration och sen hade svårt att ta sig tillbaka var medvetna om det och försökte bli bättre 

på det. När de själva gjorde en bra insats men deras medspelare i samma situation 
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misslyckades försökte de koncentrera sig på deras egna bra insats för att kunna behålla 

fokuseringen på rätt saker. Det var dock inte alltid som de lyckades med det. 

 

Motgång i deras egen prestation kunde generera viss stress, till exempel att deras pitching inte 

stämde för dem tekniskt och därför inte kunde nå sin förväntade nivå i spelet. En respondent 

beskrev att stress gjorde att han inte kunde fokusera på uppgiften samt att han började göra 

saker snabbare än vanligt. En pressad situation för dem kunde vara när matchen stod på spel. 

Intervjupersonerna menade att det ställdes mer krav på dem i sin roll som pitcher och det 

kunde framkalla viss stress. De menade dock att denna typ av stress var hanterbar och som ett 

verktyg att hantera denna press användes självprat. Självpratet handlade om att bemöta 

situationen som om det var vilken annan situation som helst. Både i träning och match kunde 

självprat användas för att motivera, fokusera och ta sig förbi mentala hinder. 

 

”Det känns ju jobbigt men då känner jag bara "Snart kommer det att klicka". Sen 

till slut så klickar det och så är man bättre. Då känns det bättre eller ett litet 

snäpp bättre. Fast motgångar kan ibland kännas värre än hur bra det kommer att 

kännas sen.” 

Två av respondenterna tog upp exempel på andra spelare som de ansåg hade svårt att hantera 

motgång. De upplevde att de själva med mognad och erfarenhet blivit bättre på att hantera 

motgång och såg det som en naturlig utveckling i deras karriärer. Samtidigt beskrev de 

spelare som de menade aldrig lärt sig hantera motgång och att det främst var kopplat till deras 

personlighet.  

 

”Det handlar mycket om mognad. Det beror på hur gammal man är, alltså hur 

länge man har spelat… Många har spelat länge och så blir de ändå sura så fort 

nån inte tar en boll… Men [namn], han blir sur och skyller på andra och trycker 

ner andra… [Namn] låter humöret ta över. Så har han alltid varit och han har 

inte lärt sig än.” 

 

”Jag tror att de som kan hantera är de som varit med om stressade situationer i 

sitt liv. Jag tror att de som är mest ordningsamma, det är oftast dem som inte kan 

hantera stressade situationer för de hamnar inte i sånt ofta” 
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Viljan att bli bättre 

Viljan att bli bättre lyftes fram i en av intervjuerna som en av de viktigaste egenskaperna hos 

basebollspelare. Precis som att utbildning och kunskap om träning var viktig för att kunna 

skilja på rätt och fel hängde viljan att bli bättre ihop med kunskapen att kunna göra rätt. För 

att nå uppsatta träningsmål behövde de träna rätt och träningsresultaten menade de i sin tur 

ökade motivationen till fortsatt träning samt stärkte viljan att alltid bli bättre. Eftersom alla 

lade ner väldigt mycket tid på träning blev den fysiska utvecklingen avgörande för att hålla 

sig motiverad att vilja bli bättre.  

 

Viljan att träna och pusha sig själv var alltså starkt förknippad med det förväntade resultatet 

av träningen. Skulle den förväntade utvecklingen avstanna eller om man möts av en för stor 

motgång skulle det i sin tur kunna vara en orsak till minskad motivation.  

 

”När det går bra så vill jag att det går bättre och bättre” 

”… man känner att man borde vara slut men man orkar en till för att man vet att 

det kommer att ge nåt” 

 

En annan spelare menade att motgång var en del av det som motiverade honom till fortsatt 

träning och något som de lärde sig av och skaffade sig erfarenhet från.  Motivationen till att 

bli bättre låg alltså i att lyckas nå uppsatta mål, att ta sig förbi hinder och lära sig nya 

färdigheter. Omvänt fanns det en förståelse för dem som inte var lika motiverade att det 

istället var svårare att klara av motgångar.  

 

”Jag förstår att vissa kan känna att det inte är värt det om de inte är lika 

motiverade som... Jag är ganska motiverad men om man inte är lika motiverad 

och så får man en motgång. Då kan det bli jobbigt.” 
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4.  Diskussion 

Denna studie har granskat begreppet mental tuffhet och dess roll i sporten baseboll. Syftet var 

att, genom en kvantitativ och kvalitativ metod, undersöka hur fyra unga svenska pitchers 

reflekterar över de egenskaper, färdigheter och verktyg associerade till mental tuffhet för att 

skapa en ökad förståelse i unga pitchers mentala förmåga i träning och match.  

 

Tidigare forskning visar att mental tuffhet är ett begrepp med väldigt vida vingspann och som 

förekommer i många olika sammanhang (Jones 2002). Det som den övergripande forskningen 

har visat sig ha gemensamt är att mental tuffhet är kopplat till prestation och att lyckas 

prestera i extraordinära situationer. En alternativ förklaring för de individer som inte upplevs 

mentalt tuffa skulle vara att de presterar sämre än förväntat eller inte presterar alls i 

extraordinära situationer (Connaughton et al. 2007; Crust 2007; Jones 2002). Inom baseboll 

nämns mental tuffhet som ”a state of mind”, alltså en inställning hos individer att vilja och 

kunna prestera oavsett omständigheterna (Kuehl, Kuehl & Tefertiller 2006, s. 6). Då detta 

innefattar både idrottspsykologiska egenskaper, färdigheter och verktyg kan antagandet göras 

att mental tuffhet både kan vara kopplat till personlighet och något de har med sig från tidig 

ålder samt något som går att lära sig och hantera långt senare i livet. Detta styrks av Graham 

Jones (2002) som menar att mental tuffhet innehåller faktorer som både kan vara medfödda 

egenskaper eller utvecklade färdigheter. De idrottspsykologiska faktorer som har berörts i 

denna studie är: motivation, målsättning, självförtroende, fokusering/refokusering, att hantera 

motgång, att hantera framgång, att hantera press, att ta ansvar, positiv attityd, viljan att bli 

bättre, självprat och visualisering. Studien har även berört påverkande faktorer som antingen 

kunnat stärka eller försvaga dessa egenskaper och färdigheter: socialt stöd/omgivning, 

träningsförutsättningar, yttre krav och externa distraktioner. Detta visar att begreppet är brett 

och därmed något som går att appliceras i många olika sammanhang. Tidigare forskning har 

till stor del riktat in sig på att definiera begreppet och de egenskaper och färdigheter som 

innefattar mental tuffhet. Sparsam forskning har gjorts på omkringliggande och påverkande 

faktorer som i denna studie har framkommit som grunden för de psykologiska färdigheter och 

egenskaper som i matchskedet direkt påverkar testpersonernas mentala tuffhet. 

Personlighetsdrag kopplade till mentalt tuffa individer tas dock upp i Cloughs, Earles och 

Sewells (2002) studie om mental tuffhet kontra hardiness. Dessa personer framkom som 

utåtriktade, lugna samt att de uppfattades som mindre oroliga och ångestfulla. Clough och 

Strycharczyk (2012) studie på unga idrottares utveckling av mental tuffhet tar upp att unga 
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idrottare, när de kommer in i tonåren, bör uppmuntras till att vara mer delaktiga i planeringen 

av sin egen utveckling. Förslag på vidare forskning skulle här vara att ta detta förhållningssätt 

från idrotten och implementera det vidare i unga idrottares vardag för att i ett större perspektiv 

jobba med deras utveckling av mental tuffhet. Påverkande faktorer kan även kopplas till 

Wagners (2010) studie om professionella basebollspelare som är en av få studier som lyfter 

fram yttre faktorer såsom socialt stöd och social kompetens som viktiga för att kunna stärka 

spelares mentala tuffhet i deras prestation. Precis som i denna studie har det visat sig att dessa 

yttre faktorer var grunden till att kunna skapa mental tuffhet till sitt idrottande och sin 

prestera.  

4.1 Hur ser unga basebollspelare på mental tuffhet? 

Denna studie utgår från unga basebollspelares reflektion över tidigare erfarenheter, men med 

deras ringa ålder och knappa erfarenhet av idrottspsykologi upplevdes således brister i 

respondenternas förmåga att fullt ut kunna reflektera över sig själva och sina prestationer. Två 

av respondenterna menar att de själva har utvecklat sin mentala tuffhet i och med erfarenhet 

och mental mognad samtidigt som de tar upp exempel på andra spelare där de upplevt deras 

förmåga att hantera motgång som en egenskap där ingen förändring har skett hos dessa 

individer oavsett tid och erfarenhet. Forskning (Connaughton et al. 2007) har visat att mental 

tuffhet utvecklas i särskilda åldrar och Crust, Nesti och Littlewood (2010) antyder att det kan 

vara svårt att få ett reliabelt resultat i mätningar av mental tuffhet hos yngre individer på 

grund av de fysiska, kognitiva och känslomässiga skillnader som kan förekomma inom 

samma åldersgrupper. Det diskuteras därför om mental tuffhet skulle kunna vara mer relaterat 

till mental mognad (Clough & Strycharczyk 2012) och det har även visat sig skilja i mental 

tuffhet mellan elitidrottare och idrottare på lägre nivåer (Golby, Sheard & Lavallee 2003; 

Thomas, Schlinker & Over 1996). Detta skapar diskussion både om i vilken ålder 

idrottspsykologisk träning skall införas samt när det går att urskilja vilka idrottare det är som 

besitter mental tuffhet. Det skulle därför kunna föreslås fortsatt forskning om unga idrottare 

med målsättningen att nå elit inom sin idrott men som ännu inte tagit sig dit. Vilka lyckas och 

vilka lyckas inte nå eliten? 

 

Av de idrottspsykologiska egenskaper och färdigheter som lyfts fram i intervjuerna har många 

samband setts bland de fyra testpersonerna. Det har dock skiljt sig i deras uppfattning i vilken 

egenskap eller färdighet som var viktigast och främst urskilde framgångsrika basebollspelare. 

Detta innefattade coachning och att omge sig av kompetenta tränare, att kunna vända motgång 
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till framgång, att sätta tydliga mål, att hantera misstag samt inställning och viljan att bli bättre. 

Mycket av resultatet har återspeglats i respondenternas förmåga att hantera olika situationer. 

Begreppet coping återkommer i all forskning om mental tuffhet och det framkom att 

respondenterna sätt att ”copa” med svåra situationer gav en antydan på deras syn av mental 

tuffhet.  

 

Det framkom att med rätt förberedelser ökade deras koncentration. Även fast de hade 

bristande idrottspsykologiska kunskaper och ännu inte lärt sig vilka verktyg de skall använda 

för att mer effektivt kunna nå och behålla sin fokusering hade de alla upplevt och visste 

tydligt skillnaden från när de var koncentrerade till när de inte var det. Två av spelarna 

beskrev att det var svårt att hålla sig lugn och inte brusa upp i motgång eller pressade 

situationer, vilket enligt forskningen kan vara en indikation på låg mental tuffhet. Flera 

studier har lyft fram att hantera motgång och att snabbt komma tillbaka efter ett misslyckande 

som en avgörande de avgörande faktorerna för mentalt tuffa idrottare (Clough, Earle & 

Sewell 2002; Crust 2007). 

4.2 Besitter individer som håller en jämn prestationsnivå under match 

även en högre grad av mental tuffhet? 

Resultaten från matcherna i Toulouse visade på några bra men övervägande sämre 

prestationer. Statistiken från match ett och fyra visar på ett resultat av antalet strikes var långt 

under smärtgränsen för att kunna prestera i match (efastball.com 2012). Pitcher nr. 1 och 

pitcher nr. 4 förklarade att det främsta motivet till deras dåliga prestation var att både kände 

sig fysiskt trötta. Pitcher nr. 4 var fysiskt trött efter veckans hårda träning och angav det som 

främsta orsak till att han inte hade presterat bra i sin match och Pitcher nr. 1 berättade att han 

inte hade sovit bra de två närmsta dagarna innan match. Utöver sömnproblemen så pitchade 

han sin match dagen efter en hel dags resande från Sverige till Frankrike och något som inte 

framgår i resultatet var att pitcher nr. 1 fick ytterligare en chans att pitcha under lägrets fjärde 

och sista match där han klev in och pitchade två innings i slutet av den matchen. Precis som 

han hade förutspått i intervjun presterade han, enligt författarens objektiva observation, 

mycket bättre än i den första matchen.  

 

”… jag kommer att kasta bättre på torsdag för nu börjar jag komma in i det. Jag 

behöver kasta mycket för att få det att sitta.” 
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Här kan det bara spekuleras om han kom bättre förberedd och mer utvilad till den andra 

matchen men tydliga kopplingar kan dock dras här mellan mental tuffhet och Banduras teori 

om self-efficacy. Tron på sin egen förmåga är enligt Bandura (1977) avgörande för att skapa 

självförtroende. Pitcher nr. 1 visade prov på att snabbt återhämta sig efter en motgång och han 

upprätthöll sitt självförtroende i tron på att han skulle prestera bättre nästa match. Han hade 

uppenbarligen inte känt samma självförtroende i sin förmåga inför den första matchen och 

prestationen blev således därefter. Det framkom även bland de andra testpersonerna att 

självförtroende inte alltid var något givet från matchstart. Även fast de hade en tro på sin 

förmåga att kasta strikes kunde de behöva bevisa det för sig själva för att kunna upprätthålla 

sitt självförtroende genom hela matchen. En koppling till både self-efficacy och hög mental 

tuffhet skulle därför kunna vara att både snabbt studsa tillbaka efter misstag och även att 

självförtroendet inte påverkas vid varje liten motgång. Detta avspeglades också i större 

sammanhang då det framkom i en intervju att framgång såsom ett guld gav motivation att 

fortsätta träna även nästa år. Slutsatsen dras att de som visar prov på en högre mental tuffhet 

antagligen diskuterar detta i mer positiva former: hur deras självförtroende höjs i medgång, än 

i negativa former: att självförtroende sänks i motgång. 

 

Den enda av de fyra testpersonerna som visade ett godkänt utförande var pitcher nr. 3. Detta 

både sett till hans höga nivå av antalet strike kontra balls samt även till antalet ”first pitch 

strikes” som var den klart högsta av de fyra testpersonerna. Han fick erfara viss motgång i 

matchen när han själv gjorde misstag som påverkade matchen i stort men fortsatte ändå efter 

det att prestera genom hela matchen. Fysisk trötthet var inte en faktor som spelade in i hans 

prestation. Han beskrev även en tydlig strategi för hur han håller uppe sin koncentration och 

fokuserar på nuet, detta genom självprat och visualisering. Han var dock den enda som inte 

pratade om tydliga rutiner innan match. Mentala och fysiska förberedelser framkom som en 

avgörande faktor hos alla andra testpersoner för att kunna prestera i match men pitcher nr. 3 

lyckades ändå prestera utan att poängtera förberedelser som viktiga för hans prestation. Vi 

kan dock inte svara på om pitcher nr. 3 inte tog upp det i intervjun bara för att han inte, just 

denna gång, inte reflekterade över det ämnet eller för att det faktiskt inte var en väsentlig del 

sett till sin prestation då han heller inte dementerar det som viktigt. Det vi kan säga är att han 

visade tendenser till mental tuffhet i sitt sätt att hantera motgång, hålla sig fokuserad och 

prestera i varje ny situation. Dessa faktorer lyfts alla fram som avgörande inom forskningen 

för mentalt tuffa idrottare (Clough, Earle & Sewell 2002; Crust 2007; Wagner 2010). 

 



41 

 

Tron på den egna fysiska förmåga framkom som den mest förekommande källan till 

självförtroende hos testpersonerna. Det framkom även att den fysiska utvecklingen var central 

i deras motivation till fortsatt träning. Att motiveras genom den fysiska utvecklingen kan 

kopplas till AGT och teorins faktorer till fortsatt motivation (Nicholls 1984). Både deras 

upplevda förmåga och uppsatta prestationsmål visade sig avgörande för att upprätthålla 

motivationen och det tolkades som att en stor del av deras motivation skulle försvinna om det 

visade sig efter en tid på gymnasiet att de inte nådde de resultat som de förväntat sig. Att både 

kunna se och känna den fysiska utvecklingen motiverade dem till att fortsätta träna lika hårt 

och därmed fortsatta utvecklas lika mycket. En av respondenterna beskrev att han ofta satte 

upp ett stort mål i början av varje match. Om han sen skulle misslyckas att nå eller 

upprätthålla det satte han istället upp mindre mål vart eftersom. Detta visar på ett direkt 

användande av AGT och ger även en antydan på mental tuffhet att kunna behålla sin 

motivation och fokusering trots motgång i matchen. 

4.3 Metoddiskussion 

I början av studien hade författaren begränsad kunskap om den forskning som gjorts inom 

mental tuffhet. För att skapa en förståelse kring ämnet som sen skulle inspireras till studiens 

intervjufrågor fokuserade litteraturforskning till den mest vedertagna forskning, inkluderat 

forskare som Lee Crust, Graham Jones och Peter J. Clough. Som komplement till denna 

forskning gjordes en litteraturssökning efter studier och litteratur som berörde mental tuffhet 

inom baseboll. Det som kan diskuteras som en svaghet och som hade kunnat ge studien ett 

djupare perspektiv var att se över eventuell forskning kring mental tuffhet i andra idrotter 

liknande baseboll, detta försummades dock. Den generella litteratursökningen gav inga träffar 

och det gjordes heller inga aktiva sökningar på liknande studier från andra idrotter med 

liknande idrottsspecifika matchsituationer såsom ”man mot man” eller en ”closed skill”-miljö. 

En rimlig jämförelse med andra idrotter hade i såna fall kunnat vara hur idrottare mentalt 

hanterar en serve i tennis, ett straffkast i basket, en frispark i fotboll eller ett utslag i golf.  

 

Tuffhetskorten blev ett viktigt verktyg för respondenterna att kunna sätta ord på känslor och 

uttryck. Alla respondenter kunde till exempel beskriva hur de jobbade med fysisk och mental 

uppvärmning för att få den där känslan i kroppen som gjorde att de kunde prestera på max 

men ingen hade hört talas om uttrycket självreglering eller anspänningsnivå. Att hantera 

framgång var ett annat tuffhetskort som få hade reflekterat över förrän de såg meningen 

framför sig. Det ledde till ytterligare diskussioner om hur de behövde stanna i nuet och 
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fokusera på uppgiften även när de kände självförtroende där allt gick väldigt bra för dem. 

Tuffhetskorten ses som en styrka i metodiken som har bidragit med en djupare förståelse hos 

respondenterna och därmed ytterligare kvalité till studiens kvalitativa del.  

 

Testpersonerna valdes ut av både tillgänglighetsskäl och för att de till stor del var en homogen 

grupp med liknande träningsbakgrund och träningsförhållanden. Denna urvalsgrupp sticker 

till viss del ut i jämförelse med majoriteten av tidigare kvalitativ forskning inom mental 

tuffhet, som till största del har riktat in sig på vuxna elitidrottare oftast tillhörande världseliten 

(Golby, Sheard & Lavallee 2003; Thelwell, Dalzell & Sadlers 2004; Thomas, Schlinker & 

Over 1996; Wagner 2010). Den forskning som även gjorts på yngre individer har främst riktat 

in sig på unga idrottares utveckling och mentala förändring med tid och erfarenhet (Clough & 

Strycharczyk 2012). Även fast de här individerna bör ses som unga vuxna (17-18 år) så visade 

det sig att det skiljde sig väldigt mycket i deras förmåga att reflektera över sig själva samt att 

de inte hade den erfarenheten som äldre elitidrottare har. Denna studie har granskat hur dessa 

individer reflekterar kring mental tuffhet i nuet och resultatet visade likheter men även 

skillnader mot den forskning som gjorts på eliten. Ett intressant ämne som kom upp i 

intervjuerna var hur de såg på andras mentala förmåga. Vissa av dem visade god förmåga att 

reflektera över vad de uppfattade var en mentalt tuffa basebollspelare, och även fast de själva 

inte ansåg sig ha nått dit än så måste deras reflektionsförmåga ändå ses som en viktig del att 

själva kunna utvecklas till mentalt tuffare idrottare. Slutsatsen dras att individer med 

förmågan att själv se och förstå skillnaden mellan andra mer mentalt tuffa och mindre mentalt 

tuffa individer bättre kommer att kunna förstå hur de själva ska förbättra sin egen förmåga. 

4.4 Slutsats 

Mental tuffhet har till viss del visat sig ha kopplingar till Albert Banduras teori om self-

efficacy. Mental tuffhet har framkommit som en bred definition av egenskaper, färdigheter 

och verktyg kopplade till idrottares förmåga att prestera och detta har visat sig innefatta bland 

annat situationsbaserat självförtroende där flera av studiens testpersoner har lyft fram 

framgång och tron på den egna fysiska och tekniska förmågan som den största källan till 

självförtroende. Studien har visat en spridning av låg och hög mental tuffhet mellan 

testpersonerna men även i olika faktorer hos dem själva. Mental tuffhet har visat sig mer 

komplext än författaren tidigare trott och samtidigt som en individ kunde ge antydan på hög 

mental tuffhet i sitt sätt att hantera motgång kunde han även visa låg mental tuffhet i sitt sätt 

att fokusera på uppgiften. Slutsatsen dras därför att mental tuffhet är för brett och komplext 
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för att svart och vitt avgöra vilka som besitter det. För att definitionen förändras från idrott till 

idrott kan det dock lyftas fram vilken faktor som anses den viktigaste i en specifik idrott och i 

denna studie har framgång och tron på den egna fysiska och tekniska förmågan uppdagats 

som en av de viktigaste faktorerna i definitionen av mental tuffhet för baseboll. Detta visade 

sig leda till både ökat självförtroende och ökad motivation. Tvärtom tolkas även resultatet 

som att de individer som med ett bristande tro på sin förmåga lätt tappar självförtroendet 

påvisar en lägre mental tuffhet än sina lagkamrater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som slutord vill jag lyfta ett citat som inte hittade en plats i studiens resultat men som i en 

mening ändå kanske sammanfattar hur lätt idrottspsykologi egentligen borde vara: 

 

”Ja, vad har jag för mål? Ja, jag tänker ju aldrig förlora! Det finns ju inte på 

kartan. 
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar  

Denna studie har granskat begreppet mental tuffhet och dess roll i sporten baseboll. Syftet är 

att, genom en kvantitativ och kvalitativ metod, undersöka hur fyra unga svenska pitchers 

reflekterar över de egenskaper, färdigheter och verktyg associerade till mental tuffhet för att 

skapa en ökad förståelse i unga pitchers mentala förmåga.  

- Hur upplever unga basebollspelare olika aspekter av mental tuffhet och dess innefattande 

egenskaper och färdigheter i matchsituation? 

- Besitter unga basebollspelare som håller en jämn prestationsnivå under match även en 

högre grad av mental tuffhet? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Mental toughness, baseball, achievement goal theory, goal setting, visualization, self-talk, 

motivation, passion, self-efficacy 
 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog 

Artikeldatabaser: SportDiscus, Google scholar  

Sökmotor: Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
GIH:s bibliotekskatalog: Mental toughness, goal setting, visualization, self-talk, motivation 
SportDiscus: Mental toughness, mental toughness and baseball 
Google Scholar: Mental toughness, motivation, achievement goal theory and mental 
toughness,  

 
Kommentarer 
Reviewartiklar om mental tuffhet visade tidigt vilka forskare som var stora inom ämnet samt 

öppnade för ytterligare forskning. Att koppla den breda litteratur och forskning som finns och 

sammanfläta det med min inriktning har varit utmanande i skrivandet av denna uppsats. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Tema 1 – Öppnande frågor 

 Har du någon tidigare träning eller haft någon föreläsning om den mentala delen eller 
idrottspsykologi i basebollsammanhang? 

o Kan du berätta om hur det har hjälpt dig som basebollspelare? 
 Vad tror du hjälper spelare att nå framgång förutom deras idrottsliga förmåga? 
 Hur viktigt tror du att den mentala delen är för hur bra en basebollspelare presterar? 

Tema 2 – Självförtroende/Självreglering 

 Kan du beskriva en situation där du känner självförtroende i match?  
o Hur hanterar du de motgångar som kommer med att vara basebollspelare?  
o Kan du minnas en motgång som du vänt till framgång  

o Beskriv en situation där du tappat humöret 
 Tror du att vissa spelare kan hantera och klara av motgång/svårigheter och andra inte?  
 Kan du beskriva när du upplever en pressad situation i match?  

o Vill du ha ansvar i pressade situationer?  
Tema 3 – Målsättning 

 Kan du beskriva de mål som du sätter upp till dig själv innan match?  
o Följer du den plan som satt upp för dig själv innan match?  
o Sätter du upp små mål för dig själv under match? 

Tema 4 – Motivation 

 Vad motiverar dig till fortsatt träning?  
o Kan du beskriva hur du pushar dig själv in i det sista när du känner att du har slut 

på all ork? 
o När känner du dig som mest motiverad att lära dig nya saker?  

 Hur gör du för att hålla dig fokuserad på rätt saker under match?  
o Vad kan störa din koncentration under match?  

Tema 5 – Verktyg  

 Använder du några knep för att försöka prestera bättre?  
o Vad blir du bättre på?  
o Kan du se dig själv placera bollen på rätt ställe i strikezonen innan du kastar 

bollen? 
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Bilaga 3 - Missivbrev 

Hej föräldrar till xxx,  

 

Jag heter Jens Johansson och studerar tränarskap och idrottsvetenskap med inriktning baseboll på 

Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Som en del av vår utbildning skriver alla studenter en 

uppsats med sin idrott som inriktning. I min studie ska jag undersöka begreppet ”mental tuffhet” och 

vad det innebär i idrotten baseboll. Studien är unik för svensk baseboll och min förhoppning är att den 

ska kunna bidra till att hjälpa unga svenska pitchers i framtiden. Mental tuffhet är ett ämne som 

intresserar mig stort och som jag tror är en stor del i basebollspelares framgång. Genom detta arbete 

hoppas jag kunna bidra både till svensk baseboll fortsatta talangutveckling samt generellt till 

forskningen kring ämnet mental tuffhet.   

 

För att genomföra min studie ska jag observera 4 pitchers på basebollakademin under match samt 

intervjua dem efteråt i ämnet mental tuffhet. Detta kommer att ske under akademins träningsläger i 

Frankrike nu i oktober.  

 

Er son är en av dem som har möjlighet att delta i studien och i samband med intervjun kommer han att 

få svara på en rad idrottspsykologiska frågor. En vetenskaplig studie på högskolenivå är alltid frivillig 

och anonym för alla deltagare och det gynnar heller inte mig på något sätt att delge någons namn i mitt 

resultat. Tony Klarberg har godkänt mitt arbete med akademin och er son har redan blivit informerad 

och gett ditt medgivande att delta. Han utsätts inte för några risker i och med deltagandet och ingen 

spelares träning eller deltagande i träningslägret ska påverkas oavsett om er son väljer, eller inte väljer, 

att delta. Istället kan det ofta vara positivt och intressant för spelarna att diskutera idrottspsykologiska 

faktorer som denna mer på djupet.  

 

Eftersom er son ännu inte har fyllt 18 år krävs det att även ni som målsman informeras om projektets 

syfte och vad det innebär för honom att delta. Har ni några invändningar mot hans deltagande eller om 

ni har några frågor hör ni bara av er till mig, kontaktuppgifter hittar ni här nedan.  

 

 

Jag ser fram emot er sons deltagande i denna studie.  
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Bilaga 4 - Statistikresultat  

Måndag 15 okt – Pitcher nr. 1 

   Inning 1 
  Slagman Kast Utfall 

1. BBBB Walk 

2. KSBB HP 

3. BS 6-4, löpare till 2a bränd, löpare avancerar 1a och 3e 

4. BBBKB Walk, fulla baser 

5. BSSS 6-4, löpare 3e scores, löpare avancerar 1 och 3e 

6. BSBBB Walk, fulla baser 

 
24 pitchar Max 25 pitchar - Inning slut 

Inning 2 
  7. SSK KO 

8. BSBBB Walk 

9. KSK KO, Löpare caught stealing 2a på andra pitch (missad bunt) 

 
11 pitchar 

 Inning 3 
  1. BBFFS 5-3,  

2. BBKBB Walk 

3.  BBKBB Lyra 7, run down pick off 1a - Ingen out o löpare kvar 1a, löpare stjäl 2a, löpare stjäl 3e 

4. BBBB Walk 

5. S 1-3-6, pick off 1a - löpare stjäl men caught på 2a 

 
20 pitchar 

 Inning 4 
  6. BFBBSFFS 7, hit single LF 

7. SBSBBFS 8, hit single över 2B, löpare avancerar 2a men caught när han rundar basen 8-4 

8. BSSS KO 

9. BFFS KO 

 
23 pitchar 
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Tisdag 16 okt – Pitcher nr. 2 

   Inning 1 
  Slagman Kast Utfall 

1. KS 5-3, lågt kast - ingen out 

2. FBS 9, opposit hit single RF, löpare avancerar 2a 

3. FBBBB Walk, fulla baser. Pass Ball andra pitch andra pitch - löpare avancerar 2a och 3e 

4. KBBKS KO, andra K väldigt låg 

5. BSBBB Walk, fulla baser  

6. BKBFFBS KO, sving på utsida 

 
27 pitchar Max 25 pitchar - Inning slut 

Inning 2 
  7. BBKBB Walk, sista ball close call 

8. BKBBB Walk, coach besöker kullen 

9. KSBBB 
Pass ball tredje pitch - löpare avancerar 2a och 3e, Pass ball femte pitch  
- löpare avancerar 3e och hem 

 

 
15 pitchar 

 

  

Pitcher nr. 2 gör illa armen i det sista kastet.  
Kliver självmant av planen för att bytas ut 
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Onsdag 17 okt – Pitcher nr. 3  

   Inning 3 
  Slagman Kast Utfall 

10. KBFBBB Walk 

1. S Bunt 1-3, ingen out - Error kast till 3, löpare avancerar till 2a och 3e 

2. BSBSS KO 

3. BKSFBS 6-3, löpare avancerar 3e och hem 

4. KBKS 5-3, bra spel av 5 

 
22 pitchar 

Inning 4 
  5. KBS 9, opposit hit single RF 

6. BSBSS 8, hit single, löpare avancerar till 3e - 8-5 Caught av tag, slagman avancerar till 2a 

7. KBS 4-3, löpare avancerar till 3e 

8. KSS KO 

 
14 pitchar 

Inning 5 
  9. BFBS 6-3, 

10. BSSS 5-3, 

1. BB HP 

2. S Lyra 3, hit and run 

 
11 pitchar 

Inning 6 
  3. SBBBB Walk 

4. KSS 9, opposit hit single RF, löpare avancerar till 2a 

5. FBBSS 6, infield hit över 2a - 6 tossar till 4 men missar (off balance), fulla baser 

6. KS 8, infield hit single, löpare avancerar, scores en run 

7. FBKS Lyra 6, fulla baser 

8. BBKSS 8, pop fly bakom 2a, löpare avancerar, scores en run 

9. BSFS KO, fulla baser 

 
28 pitchar 
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Torsdag 18 okt – Pitcher nr. 4 

   Inning 1 
  Slagman Kast Utfall 

1. BSFS 9, pop fly RF, 9-3 error kast - löpare avancerar till 2a 

2. KBBFS 4-3, löpare stjäl 3e på block - tredje pitch, löpare avancerar hem på slag 

3. KBKBBB Walk,  

4. BBS Lyra 4, pop fly. Löpare stjäl 2a på första pitch- 4 tappar kast från 2 och löpare avancerar 3e 

5. BBFBS 7, hit single över 6, löpare avancerar hem 

6. KKS KO 

 
26 pitchar 

 Inning 2 
  7. BBBS 5-3, 

8. S Lyra 9, pop fly 

9.  BFBBS 4-3, diving catch - error kast av 4, löpare avancerar 2a 

10. BKBBKS KO 

 
16 pitchar 

 Inning 3 
  1. BS 7, hit single 

2. BKS 4, pop fly, löpare stjäl 2a på första pitch  

3. KBBS 7, infield hit 5, löpare avancerar hem 

4. BFBBB Walk, löpare stjäl 2a på fjärde pitch, Pass ball på femte pitch - löpare avancerar 3e 

5. BBBB Walk, löpare stjäl 2a på tredje pitch, fulla baser 

6. KSBS 9, hit double RF, alla löpare avancerar hem - 3 runs 

7. BBKBS 6-3, Pass ball på fjärde pitch - löpare avancerar 3e 

 
27 pitchar 

 Inning 4 
  8. BKBS 7, single hit 

9. BBBB Walk, löpare avancerar 2a 

10. BS 4 lyra, pop fly 

1. BBBKS 2 lyra, pop fly, löpare stjäl 3e på tredje pitch 

2. S Lyra 7 

 
16 pitchar 

 



 

 


