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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att utforska elitfotbollstränares tankar kring mental färdighetsträning samt skapa en 

förståelse för och hur tränarna implementerar detta. I studien besvaras följande 

frågeställningar: Vilken syn har elitfotbollstränare på mental färdighetsträning inom svensk 

elitfotboll? Hur och i vilken omfattning tillämpar tränarna mental färdighetsträning mot 

fotbollspelarna? Samt hur och i vilken omfattning tillämpar tränarna de fyra mentala 

färdigheterna målsättning, visualisering, inre samtal och avslappning mot sina 

fotbollsspelare? 

 

Metod 

I denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra fotbollstränare som alla är tränare 

eller har haft erfarenhet av tränarskap på elitnivå, tränarnas ålder var 31- 57 år. 

Semistrukturerade intervjuer gjordes och frågorna i intervjuguiden var inriktade på vilka 

egenskaper samt vilka mentala färdigheter som tränarna förespråkade. Tränarna fick också 

frågor om fyra specifika mentala färdigheter.  

 

Resultat 

Tränarna är överens om att mental färdighetsträning är viktigt för spelare på elitnivå. 

Resultatet visar dock på att tränarnas kunskap kring begreppet mental färdighetsträning är 

varierande. Vilket leder till att användandet skiftar mellan tränarna. Vissa mentala färdigheter 

har alla tränare erfarenhet av att arbeta med.  

 

Slutsats 

Av de fyra specifika färdigheterna som tränarna får besvara frågor om är det endast en 

färdighet som alla tränare har en utarbetad plan för. Ingen av de specifikt valda mentala 

färdigheterna anser tränarna själva är den viktigaste mentala färdigheten. Alla fyra tränarna 

håller med om att mental färdighetsträning kan bidra till positiva effekter på prestationen 

däremot råder det skillnader i hur detta arbete ska gå till. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

Studier visar att idrottspsykologiska färdigheter främjar idrottarens prestation i många 

avseenden (Smith, Smoll, Shutz & Ptacek 1995). För en elitidrottare idag är konkurrensen 

väldigt hög, där strävan att obevekligt motivera sig att utvecklas och bli bättre är viktiga 

faktorer för att kunna konkurrera på den högsta nivån (Meggs, Ditzfeld & Golby 2014).  För 

att en elitidrottare ska kunna prestera optimalt har tränaren ett stort ansvar, forskning visar att 

mentala aspekter samt idrottspsykologi har stor påverkan då det kan avgöra om idrottare 

vinner eller förlorar (Williams & Kendall 2007).  

 

Även om det finns forskning (Thelwell, Neil, Weston, Greenlees & Hutchings 2008) som 

visar på att idrottare behöver jobba med mental träning för att exempelvis klara av stress och 

störningsmoment i sin egen prestation är våra erfarenheter att det kanske inte pratas lika 

mycket om de mentala aspekterna när det gäller lagidrott, i det här fallet fotboll. Anledningen 

till att de mentala aspekterna inte prioriteras lika mycket som i exempelvis individuella 

idrotter kan självklart vara många. En av anledningarna kan till exempel vara följden av olika 

misstag som begås i lagspel. Eftersom laget innehåller ett antal medspelare kan dessa misstag 

rättas till av andra medspelare. Ett misstag från en spelare behöver alltså inte bli lika 

avgörande som i exempelvis en individuell idrott. En annan anledning kan vara hur 

kunskapsläget ser ut när det gäller mental träning inom lagidrotter. Av egna erfarenheter 

upplever vi att fotbollen inriktat sig på styrketräning, tekniskt träning, taktik och strategi, men 

på senare år fått upp ögonen för de mentala aspekterna.  

 

Inom individuella idrotter som till exempel golf, konståkning och tennis värderas de mentala 

färdigheterna mycket högt, när en atlet tävlar mot en motståndare med samma 

prestationsförmåga beräknar tränare att 80-90 procent av det som avgör ifall atleten går 

vinnande eller förlorande är rent mentalt. (Weinberg & Gould 2014, s. 248)  

 

Vad har fotbollstränare för syn på mental träning? Är mental träning något som prioriteras, 

om JA, på vilket sätt arbetar tränare med detta mot sina spelare? 
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1.2 Bakgrund  

I studien som följer lyfter vi fram vad begreppet mental träning innebär. I den första delen 

förklaras begreppet på ett översiktligt sätt. Detta mynnar ut i ett forskningsläge som beskriver 

olika mentala färdigheter som enligt tidigare forskning visat sig vara viktigast för 

fotbollsspelares prestation. 

 

1.2.1 Idrottspsykologin  
 

Idrottspsykologin började tillämpas under 1980-talet i Sverige. Enligt Hassmén, Hassmén och 

Plate (2003, s. 20-22) är idrottspsykologin uppdelad i två områden. Det ena är mer motions- 

och hälsoinriktad psykologi och det andra är mer prestationsinriktad. Idrottspsykologin 

innehåller också olika inriktningar, där Hassmén, Hassmén och Plate (2003, s. 228-229) visar 

på att begreppet idrottspsykologi kan ses som ett samlingsnamn eftersom det också finns 

intresse för socialpsykologiska kunskaper som exempelvis lagsammanhållning och 

kommunikation (Hassmén, Hassmén & Plate 2003 s. 228-229). Lindwall, Johnsson och 

Åström (2002, s. 149) definierar begreppet idrottspsykologi som det vetenskapliga studiet av 

människans tankar, känslor och beteenden inom idrotten och den praktiska tillämpningen av 

denna kunskap. Idag har förståelsen ökat för hur avgörande roll den mentala aspekten kan ha 

när man ser till idrottsprestationen, framförallt på elitnivå men även på lägre aktivitetsnivåer 

(Lindwall, Johnsson & Åström 2002, s. 149). 

1.2.2 Tillämpad idrottspsykologi  

Eftersom begreppet mental träning numera innehåller så många olika inriktningar så kan det 

vara svårt att konkretisera vad exakt mental träning är för något. Syftet med mental träning är 

i första hand, på ett systematiskt- och konsekvent sätt träna olika typer av mentala färdigheter 

för att öka prestationsförmågan och samtidigt öka sin egen tillfredställelse när det gäller 

idrotten som man utövar (Weinberg & Gould 2014, s. 248).  

 

Alla människor har olika behov av att utveckla mentala färdigheter till högre nivåer, men en 

sak som är gemensamt för de flesta är att till exempel lära sig hantera stress och sätta upp 

olika mål (Hassmen, Kenttä, Gustafsson, 2009, s. 22). Lindwall, Johnsson och Åström (2002, 

s. 149) beskriver att mental träning handlar om människans olika känslor, tankar och 

beteenden i samband mellan fysisk aktivitet. Istället för att se kropp och psyke som två olika 
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faktorer försöker man sammanföra dessa två variabler till en och samma enhet. Weinberg och 

Gould (2014, s. 248) och Plate och Plate (2005, s. 6) beskriver att den mentala träningen utgår 

från olika metoder och tekniker. Ibland delas den mentala träningen upp i två kategorier, 

kognitiv och somatisk (Plate & Plate 2005, s. 6).  Med de kognitiva metoderna vill man ändra 

olika typer av beteenden och med de somatiska metoderna vill man påverka olika 

kroppsfunktioner som exempelvis andning (Plate & Plate 2005, s. 6).  

 

Hassmen, Kenttä och Gustafsson (2009, s. 23-24) beskriver den mentala träningsprocessen 

genom tre olika faser. Den första döper författarna till kartläggningsfasen (nuläge), inom 

denna fas fastställer man individens styrkor och svagheter. I nästa fas, interventionsfasen 

(förändring genom mental träning), försöker man förbättra individens svagheter med mental 

träning. För att kunna avgöra om interventionsfasen varit framgångsrik sker en utvärdering 

(nyläge).  

 

Istället för att jämföra nuläget med nyläget skriver författarna att själva idrottsresultatet ofta 

anges som ett mått ifall den mentala träningen varit framgångsrik. Självklart är själva 

prestationen en viktig faktor, men det är viktigt att komma ihåg att prestation och resultat 

styrs av många olika faktorer. Även om den mentala träningen varit framgångsrik är det inte 

självklart att prestationen och resultatet blir lika framgångsrikt. (Hassmen, Kenttä & 

Gustafsson, 2009, s. 23-24)  

1.3 Forskningsläget  

Inom forskningsområdet som vi valt att inrikta oss mot har det producerats ett antal liknande 

arbeten i Sverige. Exempelvis har Ferner (2010) skrivit ett arbete där han undersöker hur 

fotbollstränare arbetar med mentala färdigheter för att öka sin egen prestation i samband med 

match. Eriksson (2010) har gjort ett arbete där hon undersöker idrottspsykologiska rådgivares 

uppfattning kring mental träning samt hur mental toppform uppnås. Eriksson (2010) visar på 

att grunden för att nå mental toppform är att få ner anspänningen i kroppen. Att ha en tydlig 

målsättning samt att lära känna sina behov ansågs också vara viktigt. Vidare presenterar 

Andersson (2009) en undersökning där syftet var att kartlägga kunskapen av idrottspsykologi 

och idrottspsykologisk rådgivning hos tränare inom svensk elitfotboll. I undersökningen 

(Andersson 2009) identifierades även eventuella hinder och möjligheter som kan förekomma 

för en idrottspsykologisk rådgivare inom svensk elitfotboll.  
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De presenterade undersökningarna ovan har ett fokus på hur tränare själva ska arbeta för att 

öka sin egen prestation samt hur lag och föreningar tar in extern hjälp i form av 

idrottspsykologer och idrottspsykolgiska rådgivare. Vår undersökning riktar sig mot hur 

tränarna själva implementerar mental färdighetsträning mot sina spelare.  

 

Vi väljer i följande avsnitt att presentera aktuell forskning kring den mentala 

färdighetsträningens effekt på prestation. Vi visar även på forskning som problematiserar 

användandet av mental färdighetsträning. 

 

1.3.1 Den mentala färdighetsträningens påverkan på prestation  

Vardagen som en elitfotbollsspelare befinner sig i kan vara väldigt oberäknelig med enorma 

krav som ställs på spelaren. De kraven Jones, Hanton och Connaughton (2002) nämner är 

press från faktorer utanför laget, som exempelvis media och fans, men även faktorer inom 

laget som är tränare, medspelare och ledning. En ekonomisk aspekt tas även upp i form av 

påtryckningar från sponsorer. Alla dessa krav kan innebära en oerhörd mental belastning för 

spelarna och tränarna. Som elitidrottare, i det här fallet elitfotbollsspelare, kan det därför vara 

bra att utveckla ett försvar mot denna belastning. Detta försvar kan vara mentala färdigheter 

och dessa kan bidra till att fotbollspelare klarar av att hantera alla krav som ställs. (Jones, 

Hanton & Connaughton 2002)  

 

De färdigheter som Jones, Hanton och Connaughton (2002) beskriver är att ett orubbligt 

självförtroende är viktigt för att kunna lyckas uppnå sin målsättning. Även att ha 

självförtroende för sitt spel, att tro på att man är bättre än sina motståndare, att kunna komma 

tillbaka från mentalt tuffa bakslag och åter vara på topp till nästa match, exempelvis tunga 

förluster. Vidare visar även författarna (Jones, Hanton & Connaughton 2002) på vikten av att 

kunna hålla fokus på nuet och spela en match i taget under hela säsongen. Förmågan att kunna 

ändra fokus under en match och inte bli påverkad av exempelvis dåligt spel, missade 

passningar eller felbeslut av domaren visar sig också vara av stor vikt (Jones, Hanton & 

Connaughton 2002). Guadalupe och Carvalho (2011) menar på att prestationen hos spelarna 

avgörs på grund av hur vida de klarar av att hantera olika situationer, känslor, tankar och 

tillstånd men visar även på att mental färdighetsträning har en positiv påverkan på spelarnas 

prestation. Alla dessa punkter som visas ovan kan kopplas till ”mental styrka”, vilket är ett 

begrepp som diskuteras i Jones, Hanton och Connaughton (2002) studie. I studien definieras 
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”mental styrka” på följande vis: ”mental styrka är att ha en naturlig eller utvecklad 

psykologisk inställning som tillåter dig att hantera alla olika krav (tävling, träning och livsstil) 

idrotten kräver av en atlet men även att vara specifikt mer konsekvent och bättre än dina 

motståndare i att vara bestämd, fokuserad, självsäker och i kontroll under stress”(författarnas 

översättning: Jones, Hanton & Connaughton 2002, s. 209-210).  

Det Guadalupe och Carvalho (2011) visar på kan också sammanfattas som en mentalt stark 

spelare.  

1.3.2 Problematik kring mental färdighetsträning  

Studier visar att idrottspsykologiska färdigheter främjar idrottares prestation i många 

avseenden (Smith et al. 1995). I en studie från Thelwell, Greenlees och Weston (2006) där 

syftet var att undersöka vad mental färdighetsträning har för effekt visades ett resultat som 

stödjer forskningen från Smiths et al. (1995), Thelwell, Greenlees och Weston (2006) studie 

är dock endast inriktad mot fotbollspelare.   

 

Samma studie visar dock att olika roller på fotbollsplanen påverkar hur viktigt det är med 

mental färdighetsträning.  Enligt Thelwell, Greenlees och Weston (2006) är mittfältarna de 

spelare som är i störst behov av mental färdighetsträning eftersom de både måste ha förmågan 

att agera anfallare samt försvarare, beroende på vilken situation som uppstår.  Studiens 

resultat indikerar att olika spelartyper behöver olika typ av mental färdighetsträning för att nå 

optimal prestation. Att tränaren har kunskap om vilken typ av mental färdighetsträning som 

skall tillämpas är alltså av stor vikt (Thelwell, Greenlees & Weston, 2006).  

 

Weinberg och Gould (2014, s. 251) beskriver en problematik som kan kopplas till Thelwell, 

Greenlees och Westons (2006) studie.  Det finns nämligen många tränare som inte besitter 

den kunskap som krävs för att bedriva mental färdighetsträning. Om en tränare exempelvis 

tycker att en spelare visar på dålig koncentration är det vanligt att tränaren skriker till spelaren 

att hen måste koncentrera sig mer. Tränaren förutsätter då att spelaren vet hur hen ska 

koncentrera sig, faktum är att koncentrationsförmågan måste tränas för att kunna användas 

under tävling. (Weinberg och Gould 2014, s. 251)  

 

För att undvika problematiken som Weinberg och Gould (2014, s. 251) beskriver i sin 

forskning presenteras ett antal modeller som kan hjälpa tränare att veta vilka mentala 

färdigheter som skall tränas.  Modellerna visar att det finns ett stort utbud av olika mentala 
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färdigheter som bör tränas för att öka prestationen. Det finns dock fyra mentala färdigheter 

som återkommer i alla tre modeller. Dessa fyra är: målsättning, inre motiverande samtal, 

avslappning samt visualisering (Thomas et al. 1999, Durant- Bush et al. 2001, Smith et al. 

1995). 

1.3.3 Viktiga mentala färdigheter för fotbollsspelare 

Det finns en relativt stor upplaga av artiklar gällande idrottare i allmänhet, men även några 

idrottsspecifika artiklar där syftet är att undersöka fotbollen. Carvalho och Guadalupe (2011) 

beskriver att visualisering eller "bildspråk" är kompletterande träning till den vanliga 

fotbollsspecifika träningen. Mental träning, speciellt visualisering kan i sig ge betydande 

förbättringar i den motoriska inlärningen. I kombination med andra fysiska-, tekniska- och 

psykologiska träningsmetoder kan de ha en positiv påverkan på prestation (Carvalho & 

Guadalupe 2011). I studien deltog 29 professionella fotbollsspelare från klubbarna Benfica 

och Chelsea där spelarna intervjuades via ett erkänt frågeinstrument som kallas PPP 

(Performance Psychological Profile), detta instrument innehåller frågor gällande sju mentala 

färdigheter som anses vara viktiga för en fotbollsspelare. Inre motiverande samtal och 

visualisering ingår inom dessa sju mentala färdigheter. Diment (2014) visar vidare på att de 

flesta mentala träningsprogrammen inom fotboll innehåller de mentala färdigheterna 

kommunikation, koncentration, självdisciplin, självförtroende, avslappningstekniker, 

visualisering och motiverande inre samtal. Syftet med denna studie var att bland annat att 

presentera en fotbollsspecifik avslappningsstrategi som psykologisk färdighetsträning, denna 

skulle genomföras på träningsplanen och under träningar. Deltagarna i studien var 

huvudtränarna och hjälptränarna men även spelarna från U-17 och U-19 lagen i nio olika 

danska toppklubbars akademier. En gemensam nämnare för dessa två artiklar (Carvalho & 

Guadalupe 2011 och Diment 2014) är att liknande mentala färdigheter presenteras i respektive 

artikel.   

 

Studier inom tillämpad idrottspsykologi som är riktade specifikt mot fotbollsspelare är 

begränsade. Thelwell et al. (2006) stärker också att de viktigaste mentala färdigheterna inom 

fotboll är målsättning, avslappning, visualisering och inre motiverande samtal. Thelwell et al. 

(2006) visar på effekterna när mittfältare tränar denna mentala träning, resultatet visar att 

prestationen ökar hos spelarna. Det förekommer en begränsning i form av att studien endast 

gjordes på fem spelare. 
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Sadeghi, Mohd-Sofian, Marjohan, Rozita och Majid (2010) har gjort en studie där de vill 

identifiera de viktigaste mentala färdigheterna hos fotbollsspelare på universitetsnivå och 

även där visade resultatet att färdigheterna målsättning, avslappning, visualisering och inre 

motiverande samtal är de färdigheter som återkommer mest frekvent i studien. I studien visar 

Sadeghi et al. (2010) på att målsättningsarbete används för att uppnå en specifik utveckling 

eller en specifik uppgift, vanligtvis inom ett visst tidsspann, kan öka prestationen inför en 

tävling. Sadeghi et al. (2010) tar även upp att användandet av mentala färdigheten 

visualisering i form av att spelarna använder sinnena för att återskapa eller skapa olika 

situationer för att prestera bättre.  

 

Vidare menar Sadeghi et al. (2010) att avslappning fungerar som en mental färdighet för att 

befria musklerna från spänning som skulle kunna störa prestationen. Avslappningsövningar 

ska även främja förmågan hos spelarna och minska effekten av oönskade tankar och känslor 

som kan påverka prestationen negativt. Samma begränsning som i Thelwells et al. (2006) 

studie förekommer även i Sadeghi et al. (2010), studien innehåller endast åtta deltagare. 

Vidare lyfter Thapa och Lu (2011) färdigheterna målsättning och visualisering som 

prestationshöjande hos fotbollsspelare. Till skillnad från Thelwell et al. (2006) och Sadeghi et 

al. (2010) är denna studie från Thapa och Lu (2011) gjord på 60 fotbollspelare. De 

fotbollsspecifika färdigheterna som testades var bollkontroll, dribblingsskicklighet och 

passningsskicklighet. Som resultat efter åtta veckor upptäcktes utmärkande förbättringar i 

prestationen hos dribblingsskickligheten och bollkontrollen hos spelarna. Däremot skedde 

ingen förbättring av prestationen i passningsskickligheten.  

 

I en annan studie undersöker Thelwell, Greenlees och Weston (2009) fotbollsspelares 

användning av mentala färdigheter. I denna studie tar man mer specifikt reda på i vilken 

utsträckning de används beroende på om matchen spelas hemma eller borta. Det som också 

tas hänsyn till är ifall spelarna är mer eller mindre erfarna. De färdigheterna som nämns i 

studien är, utifrån TOPS-modellen (Thomas et al. 1999), aktivering, avslappning, 

visualisering, målsättning, inre samtal, automaticitet, emotionell kontroll och negativa 

tankebanor. I resultatdelen kommer inte författarna fram till något konkret svar. Resultatet 

visar dock på att de mer erfarna spelarna använder sig mer av mentala färdigheter än de 

mindre erfarna spelarna. Thelwell, Greenlees och Weston (2009) visar även på att de mentala 

färdigheterna används i större grad på hemmaplan. Detta anser de kan bero på att man har 
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större kunskap om omgivningen på hemmaplan och på så sätt blir mer trygga i att använda sig 

av tidigare visualiseringserfarenheter.  

 

1.3.4 Sammanfattning av forskningsläget  

Att arbeta med att utveckla mentala färdigheter är något som visat sig öka en idrottares 

prestation (Smith et al. 1995). Inom fotbollen visar studier från Sadeghi et al. (2010), Thapa 

och Lu (2011) och Thelwell et al. (2006)  att de viktigaste mentala färdigheterna för 

fotbollspelare är målsättning, avslappning, visualisering och inre motiverande samtal. Det 

finns dock forskning från Weinberg och Gould (2014, s. 251) som problematiserar 

användandet av mentala färdigheter eftersom många tränare inte har tillräckligt stor kunskap 

om ämnet för att kunna tillämpa det på rätt sätt. Arbeten från Ferner (2009) samt Eriksson 

(2010) visar på hur tränare arbetar för att öka sin egen prestation med hjälp av mentala 

färdigheter, samt hur idrottare ska nå toppform. Vi har dock inte funnit några arbeten som 

visar på exakt samma forskning som vårt arbete presenterar. 

 

I forskningsläget har fyra mentala färdigheter mynnat ut som de viktigaste för fotbollsspelare 

och därför har de även använts i undersökningen. För att skapa en förståelse för vad dessa 

fyra mentala färdigheter handlar om definieras de på följande vis: 

 

Målsättning: Denna mentala färdighet kan användas på olika sätt, antingen att den används 

som ledning i rätt riktning för en verksamhet eller för en individ. Målsättning påverkar 

prestationen genom att rikta uppmärksamheten åt rätt håll, mobilisera ansträngningar och 

motivera en utvecklingsstrategi. Sadeghi et al. (2010) menar också på att man skulle kunna se 

det som en magnet som lockar idrottare till högre mark och nya horisonter. De ger sina ögon 

ett ständigt fokus, deras sinne ett mål och deras styrka ett syfte. (Sadeghi et al. 2010, Thelwell 

et al. 2006)  

Visualisering: Att visualisera en idrottsspecifik skicklighet är likt själva utförandet och bidrar 

till en förberedelse, skillnaden är att idrottaren upplever själva agerandet i sinnet. Med hjälp 

av denna mentala färdighet kan alltså idrottaren med sina egna sinnen skapa eller till och med 

återskapa en upplevelse eller specifik situation i medvetandet. Även här kan denna mentala 

färdighet bidra till ökad prestation för eget bruk men också lagets prestation. (Sadeghi et al 

2010, Thelwell et al. 2006) 



9 

 

Avslappning: Inom idrotter förekommer det olika sorters press på atleterna, en av dessa 

faktorer kan vara fysisk spänning. Då kan den mentala färdigheten avslappning vara 

användbar för att hjälpa idrottarna att hantera sin fysiska energinivå för att tillåta de prestera 

på högsta nivå när det väl krävs. Den mentala färdigheten brukar delas in i tre kategorier, 

dessa är avkoppling, avspänning och avslappning. Olika övningar ska bidra till att minska 

oönskade muskelspänningar och lugna sinnet genom att hålla det produktivt ockuperat. 

(Sadeghi et al 2010, Thelwell et al 2006) 

Inre motiverande samtal: Vanligtvis talar man om self-talk, men på svenska översätts det 

till inre motiverande samtal. Sadeghi et al. (2010) och Thelwell et al. (2006) menar att denna 

teknik kan användas i många olika situationer. Exempel på dessa är avkoppling och 

nedvarvning, fokusera och refokusera, uprätthållandet av självförtroendet men även 

självbedömning. Denna mentala färdighetsträning bidrar också till att idrottare får klarare 

uppfattning om olika situationer, chans till egen utvärdering och ger sig själva instruktioner 

eller positiv förstärkning. Dessa tekniker kan i slutändan uppmuntra prestationen.  

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att utforska elitfotbollstränares tankar kring mental 

färdighetsträning samt skapa en förståelse för om och hur tränarna implementerar detta.         

 

1.4.1 Frågeställningar  

• Vilken syn har elitfotbollstränare på mental färdighetsträning inom svensk elitfotboll? 

• Hur och i vilken omfattning tillämpar tränarna mental färdighetsträning mot 

fotbollsspelare? 

• Hur och i vilken omfattning tillämpar tränarna de fyra mentala färdigheterna 

målsättning, visualisering, inre samtal och avslappning mot sina fotbollsspelare?    

 

2. Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Eftersom syftet med denna studie är att förstå hur människor föreställer sig olika fenomen 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 104) använde författarna en kvalitativ forskningsmetod. Inom 

ramen för denna metod finns en del olika tillvägagångssätt. För att få fram data som behövdes 
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till studien valde författarna intervjuer som tillvägagångssätt. Syftet är att ta reda på tränares 

syn och en djupare inblick i hur de ser på mental färdighetsträning. För att få fram denna typ 

av data har kvalitativa intervjuer valts (Johansson & Svedner 2010, s. 31). En halvstrukturerad 

intervjuguide användes där frågeområdena var bestämda och i en bestämd ordning men 

följdes upp av fördjupningsfrågor beroende på intervjupersonernas svar. Detta resulterade i 

både öppna och fasta svarsalternativ (Hassmén & Hassmén 2008 s. 254-255).   

  

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få intervjupersonen att svara uttömmande om 

fenomenet som undersöks. En viktig utgångspunkt var att anpassa frågorna så det skapades 

möjligheter för intervjupersonerna att ta upp alla tankar och funderingar de hade (Johansson 

& Svedner 2010, s. 31).    

2.2 Intervjuguiden 

Innan intervjuguiden hade tagits fram hade författarna först behövt ta reda på vilka mentala 

färdigheter som intervjufrågorna skulle handla om för att få fram mest relevant information 

för studien. Utifrån tidigare redovisat forskningsläge valdes fyra specifika mentala 

färdigheter. Dessa mentala färdigheter valdes för att de är mest förekommande inom detta 

forskningsområde. De fyra mentala färdigheterna förekommer i två studier (Thomas et al. 

1999 & Durant-Bush et al. 2001) där man beskriver två tester (OMSAT-3 och TOPS) som 

görs på fotbollsspelare. Avslappning, visualisering och målsättning representeras i båda 

testerna medan inre samtal även finns med i TOPS (Thomas et al. 1999). Två andra exempel 

är Thelwell et als. (2006) och Sadeghi et als. (2010) studier, som båda har med de fyra 

färdigheterna (inre samtal, visualisering, målsättning och avslappning). Thelwell et al. (2006) 

visar på den positiva effekten hos mittfältare när de använder sig av mental färdighetsträning 

medan Sadeghi et al. (2010) väljer att identifiera de viktigaste mentala färdigheterna hos 

fotbollsspelare. 

2.3 Urval 

Nästa steg i processen var vilka tränare som skulle ingå i undersökningen. Ett grundkrav hos 

tränarna var att de skulle ha erfarenhet av tränarskap på elitnivå inom herrfotbollen. 

Elitfotbollen i Sverige för herrar utgörs av 32 stycken klubbar, dessa är klubbarna i 

Allsvenskan och Superettan (Föreningen Svensk Elitfotboll – SEF). Ett bekvämlighetsurval 

gjordes när tränarna kontaktades för undersökningen. Detta för att relativt snabbt få tag på 

deltagare till studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). Ett informationsbrev skickades ut 
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till 15 tränar. Av dessa 15 svarade sju stycken, fyra kunde tänka sig delta och tre avböjde pga. 

tidsbrist. Med tidsbrist menade de på att laget spelade slutspel eller kvalificerade sig för andra 

divisioner, alltså att säsongen inte än var över. De behövde all tid och energi till sitt lag och 

kommande utmaningar. Tanken var att intervjua minst fyra tränare till denna undersökning, 

men då en till tränare plötsligt hoppade av när hen fick reda på vad frågorna i intervjuguiden 

handlade om saknades en deltagare. Tränarens svar skulle utgöra hens egen affärsidé vilket 

hen inte ville delge. Lösningen blev då att med hjälp av tips från en kollega hitta en ny 

tränare.  

 

De fyra tränarna som deltog i undersökningen är män och hade en medelålder på 44 år. De 

benämns som tränare 1, tränare 2 osv. Alla tränarna har den högsta utbildningen inom det 

Svenska Fotbollsförbundet (SVFF), vilket motsvarar UEFA Pro-nivå (Svenska 

Fotbollsförbundet – Tränarutbildning 2015).   

2.4 Procedur  

Först sökte vi kontakt med tränarna via e-post (bilaga 3) men eftersom det inte kom några 

svar tillbaka från tränarna så knöts kontakten i slutändan via telefonsamtal. Om tränaren hade 

tid och kunde tänka sig ställa upp på intervju bokades en tid in via telefonkontakt.  

 

Informationsbrevet skickades ut till både klubbar och tränare. Tanken med att skicka ut till 

klubbar var att de möjligtvis visste bättre vem som var kunnig inom detta område och på så 

sätt få komma i kontakt med mest lämpade tränaren för undersökningen. Intervjuerna gjordes 

öga mot öga där vi anpassade intervjuplatsen utefter tränarnas egen vilja och de varade i ca 40 

minuter. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning via mobiltelefon. Därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant för att senare analyseras och bearbetas till ett resultat. 

Intervjuerna var semistrukturerade och till hands fanns en intervjuguide (bilaga 2), vilken 

även följdes under samtliga intervjuer. Denna guide var indelad i tre block.  

 

Första blocket handlade om tränarnas bakgrund, så som tränarnas ålder, erfarenhet som 

tränare, utbildning inom fotboll men även privat samt intressen utanför fotbollen. Det andra 

blocket bestod av frågor om vad tränarna ansåg rent generellt är viktiga egenskaper hos 

elitfotbollsspelare samt frågor om viktiga egenskaper med mer inriktning mot ett mentalt 

perspektiv. Det andra blocket bestod även av frågor ifall tränarna ansåg att det spelar roll hur 

viktigt det är med mental träning beroende på vilken position spelaren har på fotbollsplanen. 
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Detta block avslutades med att tränarna fick ta upp vad de själva ansåg om mental 

färdighetsträning, ifall de arbetade med det och i sådana fall hur de gjorde det men även vad 

de hade för erfarenheter av mental träning, både positiva och negativa. Block tre bestod av 

frågorna som handlade om de olika färdigheterna vi valt ut att undersöka. Frågorna var 

konstruerade runt var och en av de olika mentala färdigheterna.  

 

Varje mental färdighet inleddes med en fråga för att direkt få en inblick ifall tränarna 

överhuvudtaget arbetade med den specifika mentala färdigheten mot sina spelare men att även 

undersöka ifall tränarna hade kännedom om den aktuella mentala färdigheten. Eftersom 

tränarna i vissa fall arbetar med dessa mentala färdigheter men i sin träning ibland använder 

andra benämningar fick de i informationsbrevet reda på vilka specifika mentala färdigheter 

undersökningen skulle inrikta sig mot. Beroende på tränarnas svar förekom det följdfrågor 

kring varje mental färdighet. Varje mental färdighet avslutades med att tränarna fick lägga till 

eller ta upp något som de ansåg inte tagits med eller ifall de kände att de ville förtydliga 

något.  

 

Det genomfördes inga pilotstudier innan de riktiga intervjuerna, däremot testades 

inspelningsinstrumenten för att avgöra om det var okej ljudupptagning och så det inte skulle 

uppstå några komplikationer under intervjuerna.    

2.5 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet används när man talar om noggrannheten vid olika mätningar menar 

Johansson och Svedner (2010, s. 81). Konstruktionen av intervjuguiden med relevanta frågor 

stärker studiens pålitlighet då det skulle minimera risker för förutfattade meningar om svaren 

från oss som intervjuare. Samtidigt ska man ha i åtanke att olika intervjuare, som det är inom 

denna studie, möjligen inte får samma svar ur en intervjuguide. Om reliabiliteten ska anses 

hög måste andra forskares resultat överensstämma med den första forskarens när de väljer att 

återskapa studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). Med detta sagt är det inte helt enkelt 

att uppnå en hög reliabilitet eftersom den kvalitativa forskningen bygger på forskarens egna 

tolkningar och reflektioner. Ett annat begrepp som också används inom den kvalitativa 

forskningen istället för reliabilitet är pålitlighet, detta begrepp innebär att resultaten blir mer 

pålitliga ifall fler oberoende forskare gör samma tolkningar och kommer fram till likadana 

resultat (Hassmén & Hassmén 2008, s. 136). Tränarna fick ta del av transkriberingarna när 

dessa var klara, vilket i sin tur stärker studiens pålitlighet.  
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För att ge möjligheten att reprisera undersökningen för andra forskare i framtiden finns 

intervjuguiden sparad som bilaga (se bilaga 2). 

2.6 Validitet 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 136) handlar validitet om i vilken utsträckning de 

intervjuer som utförts verkligen speglar eller fångar det fenomenet som är av intresse för 

studien. Författarna ville ha så uttömmande svar som möjligt och därför valde de öppna frågor 

med följdfrågor ifall de ansåg att svaren inte räckte till. För att säkerställa tillförlitligheten i 

svaren i utförda intervjuer upprepades frågorna eller ställdes igen på ett annorlunda sätt ifall 

svaren kändes vaga för intervjuarna. Med utgångspunkt ur Hassmén och Hassméns (2008, s. 

136) definition kommer en viktig del av undersökningens trovärdighet och kvalitet vara att 

relevanta intervjufrågor ställs i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. En 

annan aspekt som kan påverka validiteten är författarnas erfarenheter i utförande av intervjuer 

(Johansson & Svedner 2010, s. 31). Något som kan ha reducerat validiteten är att två av de 

fyra tränarna inte är aktiva på elitnivå i dagsläget. Studien efterfrågar hur elitfotbollstränare 

arbetar med mental färdighetsträning mot sina spelare, att ha intervjuat tränare som i 

dagsläget inte är aktiva visar inte hur det faktiskt ser ut i dagsläget. En annan faktor som har 

påverkat validiteten negativt är antalet tränare som har intervjuats. I denna studie har fyra 

elitfotbollstränare intervjuats, hade det istället funnits ett större underlag hade validiteten 

troligtvis ökat eftersom författarna då hade kunnat dra mer generella slutsatser om hur det 

faktiskt ser ut.      

2.7 Etiska Överväganden 

Det finns vissa etiska principer som man behöver ta i beaktning när man gör en studie som 

denna, för att förtydliga dessa har hjälp tagits av Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet 

(2002) har fyra huvudkrav som skall följas under en studie. Utifrån dessa fyra krav har tre 

tagits i beaktning för denna undersökning. Tränarna har fått information om undersökningens 

syfte och hur undersökningen ska genomföras. Därefter får tränarna även ta del av 

information gällande anonymitet, att de behandlas på detta vis samt att intervjuerna kommer 

skrivas ut med ett anonymt förhållningssätt. Intervjupersonerna fick även veta att deras 

medverkande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta undersökningen. 

Tränarna får också reda på att studien endast används som forskningsändamål och att 

utskrifterna förvaras i författarens ägo. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7 – 14)  
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3. Resultat  
Redovisningen av resultatet har gjorts genom att utgå från intervjuguiden, på så sätt besvara 

frågeställningarna. Viktiga mentala färdigheter samt viktiga egenskaper, tränarnas syn på 

mental färdighetsträning samt hur tränarna specifikt ser på de fyra mentala färdigheterna 

målsättning, visualisering, inre motiverande samtal samt avslappning är det som i huvudsak 

redovisats. Tillvägagångssättet som vi använt för redovisningen av resultatet har varit genom 

olika citat från tränarna. Det är fyra intervjuade tränare och varje tränare är döpta med ett 

nummer (1-4). 

3.1 Mentala färdigheter för elitfotbollspelare samt viktiga 
egenskaper  

När vi frågade tränarna om vilka mentala färdigheter som de anser är viktigast för 

elitfotbollspelare uppstod de ett liknande scenario som när vi frågade om vilka egenskaper 

som är viktiga, nämligen att vissa tränare hade liknande åsikter kring denna fråga. Tränare 1 

samt tränare 2 går tillbaka till att den viktigaste mentala färdigheten är en sorts inre drivkraft 

där spelaren hela tiden strävar efter att bli bättre. Tränare 1 beskrev också att ju högre 

konkurrensen är desto viktigare blir det att spelaren är mer självgående, vilket är något som 

han kopplade till att ha en inre drivkraft:  
”Då får man driva sig själv, lite grann, men de känns på nått vis som att ju tuffare konkurrens de 

är i en idrott desto mer måste du vara självgående, för att visst du kan få hjälp och du kan få 

stöttning, men i slutändan så är de du själv som måste prestera” 

 

Tränare 2 berättade också att en viktig mental färdighet är att spelarna har en förmåga att 

strukturera upp sitt liv, med en god struktur ansåg tränaren att den inre motivationen stärks: 

”Har du exempelvis en förmåga att ha en struktur och förmågan att planer sitt liv så min 

känsla att de också blir lättare hitta den här inre motivationen som jag pratade om tidigare” 

 

Den tränare som hade absolut flest tankar kring de specifika mentala färdigheterna var tränare 

3.  Han menar på att det finns fyra grundpelare när det gäller mentala färdigheter. Den första 

grundpelaren är attityd, vilket tränaren beskrev som följande: Du väljer din attityd. Jag jobbar 

hårt, jag har ett positivt förhållningssätt! Den andra grundpelaren har tränaren döpt till motivation 

och prioriteringar, vilket handlar om att man som tränare försöker ta reda på vad det är som driver 

en spelare.  För att ta reda på detta gör tränaren en motivationsanalys på spelaren, resultatet av den 
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analysen visar på om det exempelvis är en inre motivation eller om det är yttre faktorer som 

motiverar spelaren:  
”Man gör en motivationsanalys, vad är det som driver mig? Är det en intrigerad del av mig 

själv? Är jag driven av andra faktorer i ändarna inre och yttre, där emellan menar jag är viktigt” 

 

Den tredje grundpelaren är social kompetens. Där understrykte tränaren skillnaden mellan 

social kompetens och att vara social: ”Där ska vi skilja de mellan att vara social, de är inte de 

det handlar om”. Att ha en god social kompetens innebär, enligt tränare 3 att spelaren måste 

förstå sammanhanget: ”Vilken miljö är jag i nu. Vad förväntas i min roll kollektivt”. Tränaren 

understrykte dock att han inte arbetar aktivt med att få spelarna till en bättre social kompetens, 

utan istället försöker lyfta värdet av det:  
”Att du förstår när […]  du blir uppflyttad som junior i en allsvensk miljö att förstår vad som 

förväntas av dig vad du har för roll och så vidare. Framförallt därför min roll förändras. Du 

kommer från att ha en stjärnstatus till att ligga längst ner i hierarkin. Vad är då din roll? Vad ska 

jag göra när din position är hotat?” 

 

 

Den sista grundpelaren är mod, och när tränaren beskrev mod så påvisade han vikten av att 

sära på fysiskt samt psykiskt mod: ”Fysiskt mod är extremt mätbart. Psykiskt mod handlar om 

mental tuffhet, att våga lyckas. Jag säger att inte våga misslyckas för de kommer troligtvis 

leda till misslyckanden”. Tränare 3 avslutade med att berätta: om spelarna inte uppfyller alla 

tre grundpelare blir mental färdighetsträning bara en kosmetika, nio av tio fotbollsspelare 

fallerar i någon av dessa pelare.  

 

När det gäller vilka egenskaper som tränare 3 ansåg var viktigast beskrev han fyra egenskaper 

som han kallade de fyra fundamenten inom fotboll vilket är teknik, taktik, fysik samt 

mentalitet. För att bli en elitfotbollspelare är det för honom viktigt med solid bas i alla fyra 

fundament. Tränaren berättade att han hör till den kategori tränare som bygger sitt tränarskap 

på att spetskompetens byggs av multifunktionalitet, alltså en bred kunskap i alla fyra 

fundament. Det är först när spelaren har tillräcklig kunskap i alla fundament som tränaren på 

riktigt kan börja utveckla spelaren till en spelare på elitnivå. Tränare 3 berättade också att 

inom de här fyra fundamenten så är det framförallt fysiken samt mentaliteten de viktigaste 

fundamenten. Uppfylls dessa två fundament går han vidare med att titta på vilka andra 

faktorer som begränsar spelaren. Två citat från tränare 3 följs nedan.  
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”För att göra en extrem prestation och nå elitfotbollen, så menar jag att de här är som fyra 

spelkort och du ska ju givetvis spela ditt bästa kort. Men jag anser att de är ännu viktigare med 

en solid bas inom alla fyra. Och jag kanske hör till den kategorin som menar att spetskompetens 

bygger på multifunktionalitet och inte tvärt om. Så jag skulle nog säga att jag. Jag föredrar att 

jobba med spelare som täcker sina baser” 

 

”Två delar som spelare aldrig kommer att kunna fly från är fysik och mentalitet och om det är på 

plats, de jag tittar på då är vilken faktor begränsar den är spelaren först” 

 

 

Tränare 4 förklarade att koncentrationsförmågan var den mentala färdighet som stod honom 

närmast. Att oavsett om man är fotbollsspelare eller en annan idrottsutövare måste man ha 

förmågan att vara här och nu: ”Det är precis som all sport […].förmågan att vara i den här 

situationen och inte börja fundera egentligen”. Tränaren beskrev också att en viktig del inom 

begreppet koncentrationsförmåga är att som spelare kunna fokusera på sina olika uppgifter:  
”Att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter, för en fotbollsspelare har olika arbetsuppgifter. 

Man har också kanske olika roller, och då är det ju absolut en koncentrationsförmåga att kunna 

hålla sig inom den bubblan. Det är ju en lagsport, vilket gör att man är beroende av att alla gör 

sina arbetsuppgifter, är det 2-3 som börjar skita i de så spelar det inte någon roll att det är 7 

andra som är i toppform. Det kan bli dåligt resultat av det i alla fall”.  

 

Sammanfattningsvis visar fyra tränare på en egen syn kring frågan om vilka mentala 

färdigheter som de anser är viktiga hos en fotbollsspelare. Tränare 1 och tränare 2 delar 

många liknande tankar och erfarenheter kring denna fråga, inre drivkraft är något som de båda 

tränarna värderar starkt, både som en viktig mental färdighet, men också som en viktig 

egenskap.  Tränare 3 visar på fyra grundpelare (attityd, motivation och prioriteringar, social 

kompetens samt mod) där alla pelare är lika viktiga. Tränare 4 beskriver färdigheten 

koncentration som den viktigaste egenskapen.  

3.2 Vad anser du om mental färdighetsträning? 

När vi tog upp vad tränarna ansåg om mental färdighetsträning var det tre av fyra tränare som 

ansåg att det var en viktig del inom fotbollen, men att deras kunskap inte var tillräckligt 

fullständig för att kunna gå in djupare på begreppet. Det var två tränare som hade liknande 

tankar om detta och där den tredje tränaren hade en annan synvinkel angående denna fråga. 

Tränare 2 och 3 tar upp att det handlar om en resursfråga, finns det resurser så finns det större 

chans att spelarna får bättre mental färdighetsträning. I detta fall handlar det om att ta in en 
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mental coach för att avlasta huvudtränaren eftersom tränaren redan har många uppgifter och 

kanske inte heller kunskapen att leda den mentala färdighetsträningen. De anser också att det i 

sådana fall måste finnas ett samarbete mellan de båda parterna, att tränaren och den mentala 

coachen arbetar mot samma mål. Tränare 2 menar:  

”Det handlar även om en resursfråga tycker jag, de flesta storklubbar som arbetar med mental 

träning på en daglig basis har resurser till det här! Exempelvis att man plockar in en mental 

coach eftersom tränaren inte har tid till allt pga. många olika uppgifter. Däremot är det nog 

minst lika viktigt att det i sånna fall finns ett samarbete mellan tränare och mental coach så man 

är på samma bana.” 

 

 

Samtidigt nämner tränare 3: 
”Det är extremt resurskrävande och de betyder att för att de ska ge effekt så måste elitklubben 

skilja på de här två. Klubben måste ha en resurs som är frikopplad från tränaren, men där det 

finns ett samarbete.” 

 

Tränare 2 och 3 lyfter dessa tankar om mental färdighetsträning men tränare 4 har en annan 

syn om att ta in externa tränare för att leda den typen av träning, i detta fall den mentala delen. 

Tränare 4 har en negativ erfarenhet och menar på att det kan ha förödande konsekvenser om 

det inte görs på ett korrekt sätt och om det inte finns ett samarbete mellan tränare och 

exempelvis beteendevetare som det handlar om i detta fall:  
”Jag tror att det var väldigt olyckligt, att göra på det sättet, han hade sin agenda och sina sätt. Vi 

eller jag var inte medveten om vad han höll på med och han var inte medveten om vad vi höll på 

med. Det var inte alls synkat.”  
 

Vidare tar tränare 3 och 4 upp liknande tankar om att ifall mental färdighetsträning ska 

fungera så behövs den typen av träning beaktas precis som den tekniska och taktiska delen. 

Tränarna berättade att det är viktigt att börja i tid med den mentala färdighetsträningen, 

träningen ska utföras på ett kontinuerligt och systematiskt sätt. Tränare 3 menar på att det inte 

fungerar att se på det som en trend som man plockar upp i ett magasin:  
”Utan ska det här fungera så måste man förstå att de bygger precis på samma parametrar som 

exempelvis teknisk färdighetsträning. Du måste jobba med progressioner du måste jobba med 

olika utvecklingsfaser du måste jobba i god tid och börja tidigt och lära spelare att förhålla sig 

till den här delen precis som de förhåller sig till sin träning på fotbollsplanen.” 

Tränare 4 menar på att det ska finnas en noggrannhet från början och att den typen av träning 

ska finnas med på fotbollsträningarna:  
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”Jag har hela tiden arbetat med mental träning från första början..men det är inbakat. För mig är 

det att det finns en tydlighet hos spelarna..ehh vi jobbar inte med mental träning och jag har 

aldrig jobbat med mental träning bara vid sidan av planen..” 

 

Sammanfattningsvis så visar resultatet inom detta område att tre av tränarna inte känner att de 

har tillräcklig kunskap för att fördjupa sig inom mental färdighetsträning. Tränarna anser att 

det är viktigt, men att det handlar mycket om resurser och tid. En viktig del som en av 

tränarna beskriver är vikten av att arbeta kontinuerligt med mental färdighetsträning.   
 

3.3 Fyra mentala färdigheter  

I forskningsläget visar vi på forskning som tyder på att de fyra mentala färdigheterna 

målsättning, visualisering, inre motiverande samtal samt avslappning är de färdigheterna som 

förekommer mest frekvent inom fotbollen. Därför frågade vi alla tränare som vi intervjuade 

hur de ser på de olika begreppen samt hur de arbetar med dem i sitt ledarskap.  

 

3.3.1 Målsättning 

Alla fyra intervjuade tränare hade mycket att säga om den mentala färdigheten målsättning. 

Samtliga tränare delar en uppfattning om att målsättning är oerhört viktig del i sina respektive 

ledarstilar. Nedan visas ett antal citat från respektive tränare. 

Tränare 1: ”De är ju något av vår kanske allra viktigaste uppgifter som tränare!”  

Tränare 2: ”Målsättning är för mig väldigt viktigt! Jag skulle nog beskriva det som en av de 

viktigaste sakerna som vi tränare måste jobba med faktiskt” 

Tränare 3: ”Målsättning driver spelare till exempelvis extraträning” 

Tränare 4: ”Jag jobbar med det jämt! Jag ser inte hur man ska komma vidare av inte arbeta 

med det”.  

 

Resultatet visar både på likheter samt skillnader när det gäller vilken metod och arbetssätt 

tränarna har när de arbetar med målsättning med spelarna. Återigen visar tränare 1 och tränare 

2 ett liknade förhållningssätt när det gäller arbetet med målsättning. Båda tränarna anser 

nämligen att skapandet av relationer med spelarna är av stor vikt. Tränarna delar också vikten 

av att inte sätta upp för höga mål, där tränare 2 fortsätter att trycka på vikten av en god 

relation med spelarna: ”Jag anser att en djupare relation kommer leda till att spelarna 
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presterar bättre och för att knyta det till målsättning så tycker jag att relationen kommer 

hjälpa mig och mina spelare att sätta upp rimliga mål tillsammans”. 

 

Tränare 3 beskrev sin syn på målsättning som att arbeta med smarta mål: ”Det måste vara en 

teknik som de kan ta till sig snabbt, den måste vara lätt att förstå och begripligt”. Tränaren 

berättade att han ser fotboll som en individuell sport i ett kollektivt sammanhang samtidigt 

som han underströk vikten av individuella målsättningar:  

”Helt avgörande med individuella målsättningar, för att spelare behöver feedback på vart de ska. 

Annars följer spelare bara strömmen. De är också målsättningen som driver spelare till 

exempelvis extraträning och jag har sett de tillräckligt många gånger att spelare som kommer 

upp på elitnivå blir mätta och nöjda” 

 

Tränare 4 hade en motsatt syn på målsättning. Denna tränare står främst för att laget och 

helheten ska vara i fokus. Han berättade att han alltid samlar spelarna för att gå igenom vad 

laget står för, hur de som lag kommer träna samt spela match:   
”Som tränare så samlar jag ett gäng individer och presenterar det är såhär vi kommer spela, 

såhär vi kommer träna, det här är våra träningsmetoder så får de antingen köpa det eller röra sig 

vidare någon annanstans. Vi har kommit överens om att det är såhär vi ska jobba. Då är ju 

målsättningen att de spelarna i de olika positionerna som de har ska utvecklas och bli bättre på 

att utföra alla uppgifter som vi har kommit överens om. Och laget, kollektivet har kommit 

överens om att det är såhär vi ska spela vår fotboll” 

 

Tränare 4 menar alltså på att alla målsättningar ska dras mot att utveckla lagets kompetens 

och att den individuella utvecklingen då kommer med på köpet.  

 

3.3.1.1 Hur följs målen upp?   

Att följa upp målen är något som tränarna beskrev på lite olika sätt. Tränare 1 och tränare 2 

försöker en gång i månaden respektive en gång i halvåret ha samtal med alla spelare för att 

följa upp vad spelarna har för tankar kring sina målsättningar. Tränare 1 beskrev det som det 

som följande: ”Säg att man i alla fall träffas en gång per månad och har ett snack om hur 

spelaren tycker det går och hur man jobbar vidare med andra mål? ”.  Tränare 1 trycker 

också på vikten av att uppmärksamma om spelaren uppnått sina mål eller sina målsättningar: 

”Framförallt kanske att man om man lyckas uppnå målen och när spelaren uppnår målen så 
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måste man uppmärksamma spelarna på detta […] det är ju ett stort plus liksom, på alla 

sätt!”.  

 

Tränare 3 beskrev sin uppföljning av målsättningarna genom att dela in målsättningen i tre 

olika tidsspann:  
”Sen jobbar jag med tre olika tidsspann. Kortsikt 1-3 månader, mellanskift 2-4 år och sen ett 

långsiktigt 4-8 beroende på hur gammal spelaren är […] och anledningen till att jag gör de är för 

att de är viktigt att kunna skifta mellan de här tre skiften hela tiden och revidera dem. De 

kortsiktiga revideras löpande. De räcker med en korsbandsskada så far målet all världens väg!”  

 

Beroende på olika faktorer som exempelvis skador är vår tolkning att målen i de olika 

tidsspannen kan ändras. Tränaren poängterade också vikten av att målen ska kunna vara 

mätbara. Vikten av att målsättningen alltid skall finnas i spelarens tankar beskrev tränare 3 

som följande: ”Jag brukar också säga de här tre målsättningsintervallerna ska vara uppsatta 

i sovrummet. Du ska vakna upp till dem och de ska vara de sista du ser innan du somnar för 

utan mål, börjar du nagga på kanten av drivet”.  

 

Sammanfattningsvis: Samtliga intervjuade tränare delar uppfattningen om att målsättning är 

viktigt. Två av tränarna bygger sitt arbete med målsättning kring att bygga upp starka 

relationer. Tränare 3 och tränare 4 visade samtidigt upp stora skillnader i hur de arbetar. 

Tränare 3 arbetar mycket med individuella mål och tränare 4 bygger målsättningen för hela 

laget där den individuella spelaren måste anpassa sig.  

 

3.3.2 Visualisering  

Resultatet visar, med utgångspunkt visualisering, att det finns en relativt ojämn kunskapsnivå 

kring detta. De tränare som har störst erfarenheter av att aktivt arbeta med visualisering är 

tränare 1 samt tränare 3.  Tränare 1 berättade exempelvis att han upplevt att spelare på elitnivå 

blir generellt bättre på att visualisera i olika situationer. Ett exempel på det är när han beskrev 

en träningssituation där han tränade en av Sveriges då bästa damfotbollsspelare, Hanna 

Ljungberg:  
”Om vi tar exemplet med Ljungberg […] De var en kombination av hennes tekniska utförande, 

hennes förmåga att kunna löpa rätt, ibland kunde de räcka med att ha två pinnar uppsatta någon 

meter utanför straffområdet och så fick vi då henna att löpa på ett visst sätt och så släpps bollen 
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på ett visst sätt […]de är ju ett sätt både att visualisera men också då att utföra det, och 

kombinationen blir då ganska stark”.  

 

Tränare 3 berättade också om en situation där han både implementerade det praktiska 

utförandet tillsammans med en visualisering. Han beskrev när laget avslutar fotbollsträningen 

med spel (match) hur viktigt det är att försöka skapa olika scenarion som kan uppkomma på 

en ”riktig” match: ”Där jobbar jag till exempel rent konkret på fotbollsträningen genom att 

bygga scenarion”. Tränare 3 beskrev samtidigt en problematik där han tror för få lag tränar på 

att bygga olika scenarion:  
”Det tror jag görs alldeles för lite idag. Vi avslutar ett spel 20 minuter, om vi inte bygger upp ett 

scenario så spelarna lär sig att visualisera, till exempel du ligger under med 1-0 det är arton 

minuter kvar, så frågar vi oss varför vi inte kan hantera de situationerna på match?”  

 

En annan erfarenhet som tränare 1 valde att dela med sig av, var att ta hjälp av olika 

videoanalyser: ”Sen finns de ju andra moment där man som spelare helt enkelt bör se sig 

själv i olika situationer. Där kan ju också videoanalys hjälpa till […] man förstärker de 

positiva som man jobbar med”  

 

Tränare 2 samt 4 hade inom detta område inte speciellt stora erfarenheter. Tränare 2 beskrev 

att han inte hade den kompetens som krävs för att arbeta med visualiseraring. Han sa också att 

hans roll som fotbollstränare gör att han helt enkelt inte har tid med detta och att hans 

ledarskap inte skulle gynnas av fler faktorer att förhålla sig till: ”Det finns så otroligt många 

faktorer som jag som fotbollstränare måste hålla i, att få ytterligare saker tror jag faktiskt 

inte skulle gynna mitt ledarskap”.  

 

Tränare 4 menade på att var och en av spelarna har sin egen uppgift och det gäller att klara av 

den uppgiften på bästa möjliga sätt. Att på träningar specifikt träna på övningar som skildrar 

matchsituationer menar han kan begränsa misstagen under ”riktiga matcher”.  

 

3.3.2.1 Försöker du aktivt arbeta med visualisering? 

När vi frågade om tränarna aktivt arbetade med visualisering, svarade tränarna både ja och 

nej. Tränare 1 förklarade att spelare har olika förutsättningar att ta till sig detta: ”Det finns 

såna spelare som är extremt duktiga på att skapa mentala bilder […] och utnyttja det, sen 

finns det andra som har det väldigt svårt”. Han beskriver därför att han som tränare måste ha 
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implementeringen av visualisering som en del i en verktygslåda: ”I vissa lägen är det väldigt 

effektivt i andra lägen så kanske man inte kan använda det alls”.  

 

Tränare 3 förklarade att spelarna måste få ett eget utrymme när de förbereder sig inför 

matcher: ” Vissa behöver kasta en handduk över huvudet och jobba med visualisering”. Han 

beskrev att alla spelare har individuella skillnader: ”Min upplevelse är att när man börjar som 

tränare, så behandlar man spelarna som en grupp. Allt efter ju längre erfarenhet du får så 

förstår man vilka individuella skillnader det finns” 

 

Tränare 2 gav oss svaret att han inte aktivt bedriver någon specifik träning när det gäller det 

visuella: ”Jag får inte glömma bort att jag är fotbollstränare och inte någon mental tränare, 

om du förstår vad jag menar”  

 

Sammanfattningsvis så visar resultatet kring denna mentala färdighet att det fanns en ojämn 

kunskapsnivå kring detta bland tränarna. Att arbeta med visualisering i samband med att 

spelarna utför vissa praktiska moment är populärt bland två av tränarna. Även implementering 

av videoanalys används av en av tränarna. 

 

3.3.3 Inre samtal 

När vi frågade om inre samtal så ser vi ett visst samband mellan två tränare som har mer insyn 

om denna typ av mental färdighet. De andra två tränarna har inte har lika mycket kunskap om 

denna färdighet. Tränare 1 och 3 visar på mer kunskap och är båda överens om att man varken 

kan tvinga på spelare denna typ av mental träning men även att det finns skillnader från 

individ till individ. Tränare 1 tar upp följande: 
”Det blir väldigt svårt för oss fotbollstränare att tvinga spelarna att jobba med det.. min 

erfarenhet är att spelare som är mer medvetna med vad de håller på med har en större tendens att 

uppmärksamma och medvetengöra vad som sker, deras mentala aktionsradie blir större […] ja 

det skulle jag tro, för jag vet inte. De spelarna som har en inre fungerande dialog, deras 

uppmärksamhet i olika situationer stärks utav det! men jag kan inte bevisa det. Jag är däremot 

övertygad om att det skiljer sig enormt mycket från individ till individ.” 

 

Tränare 3 visar också på liknande tankar:  
”Det handlar också om att i det sammanhanget bygga upp en kravställning inom gruppen. Internt 

mellan spelare. Så att inte kravställningen kommer från mig som tränare [---]och jag har som 
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policy där att aldrig rota, att aldrig tvinga fram något[---]för att man inte alltid är trygg i vad man 

kommer hitta […] jaa extremt! Vissa är väldigt reflekterande, medan andra är väldigt 

introspektiva och andra har ett behov av att aldrig titta inåt.” 

 

Det märks en tydlig skillnad i att de två tränarna pratar om helt olika inre samtal, där tränare 1 

är mer inne på hur detta samtal ska föras för att gynna spelaren på fotbollsplanen och i olika 

fotbollsspecifika situationer. Tränare 3 är mer inne på klimatet i gruppen, dvs. att skapa en 

förutsättning och en trygghet för spelarna att föra detta samtal. Tränare 2 och 4 berättar att de 

inte har kunskapen eller att de inte medvetet arbetat med inre samtal. Tränare 2 anser inte att 

det hans område att arbeta med som fotbollstränare och lägger ett stort ansvar på spelarna: 
”Här blir det ungefär samma svar som på föregående frågor, nämligen att jag dels inte känner att 

jag har kunskapen för att jobba med detta samtidigt som jag tycker det inte riktigt är mitt område 

att jobba med som fotbollstränare […]spelarna känner ofta sig bäst själv också, känner spelarna 

att de vill utveckla de här med inre motiverande samtal för att kunna utvecklas som spelare så 

måste dem enligt mig ta eget ansvar och ta hjälp för detta”.   

 

Även fast tränare 4 känner att det finns en kunskapsbrist, anser han att det finns ett intresse av 

att lära och ta del av denna mentala färdighet: 
”Nä det kan jag inte säga att jag gjort och jag har ingen direkt utbildning inom det heller […] när 

jag jobbar på träning med övningar som skildrar olika situationer som kan uppstå på 

fotbollsplanen så kanske jag skulle kunna komplimentera dessa övningar med inre samtal om 

hur det kanske ska gå till, det kan vara ett exempel som är värt att prova!” 

 

Däremot nämner tränare 4 att under en match vet hans spelare hur de ska bete sig vid olika 

situationer för att vinna matchen, han kallar det mer taktiska drag inför den specifika 

situationen:  
”Ja men sen finns det ju också mer taktiska drag, jag vet inte om det just kan kallas inre samtal, 

men exempelvis ifall vi har 1-0 och det är 5 min kvar av matchen så vet vi hur vi ska spela av 

matchen, det finns redan inbakat hos mina spelare. Igen så vill ja ju få bort tankarna om att det 

finns en chans att vi tappar det, alltså får du spelare som är så pass koncentrerade på vad vi ska 

göra.” 

 

Sammanfattningsvis, visar resultatet att två av tränarna hade mer kunskap inom detta område. 

Resultatet visar dock att de båda tränarna ser den mentala färdigheten på helt olika sätt. Ena 

tränaren pratar om hur de inre samtalen ska hjälpa spelaren att prestera bättre, samtidigt som 

den andra tränaren pratar om att hitta ett klimat i gruppen så att spelarna känner sig trygga att 
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använda detta samtal. De två andra tränarna visar dock en okunskap inom denna färdighet, 

anledningen till denna okunskap är framför allt att tränarna saknar utbildning inom detta. 

3.3.4 Avslappning  

Alla intervjuade tränare har erfarenheter kring användandet av den mentala färdigheten 

avslappning. Tränare 2 samt tränare 3 visar på en gemensam nämnare, nämligen vikten av att 

skapa relationer med spelaren, vilket tränare 2 uttrycker på följande vis: ”Jag går tillbaka till 

att jag ofta känner spelaren bra”. Tränare 3:   
”Så svaret på din fråga är att jag måste lära känna individen för att veta var härstammar 

nervositeten, […] om jag inte gör de, om jag behandlar nervositet som någon form av generellt 

tillstånd [---]  Så de ända sättet, den ända metoden jag har är att se spelaren som en människa, 

för gör du inte det då kan du aldrig identifiera grunden till stress och återigen förstå att du inte 

kan behandla ett kollektiv som en flock” 

 

En annan gemensam nämnare som tränare 1, tränare 2 samt tränare 4 visar på är hur de 

arbetar med att skapa rutiner. Nedan följer tre citat från respektive tränare som förtydligar 

detta:  

Tränare 1: ”Jag tror att man ska skapa en trygghet, en långsiktig plan. För om spelarna vet 

exakt vad som kommer hända eller hur de ska agera inför varje match då blir det i sig 

avslappnade för spelarna” 

Tränare 2: ”Mitt sätt att se på detta är att jag försöker jobba med att göra samma sak inför 

varje match. Att försöka skapa något långsiktigt som gör att spelarna känner sig trygga 

oavsett om det är träningsmatch eller en viktig seriematch” 

Tränare 4: ”Annars tycker jag rutiner är A och O. Att rutinerna är goda. Jag har däremot 

samtidigt svårt för att det ska vara samma rutiner” 

 

Tränare 4 menade på att spelarna måste få ha sina egna rutiner samtidigt som laget som 

kollektiv har olika rutiner inför exempelvis matcher: ”Alltid ett moment som de inte känner 

igen!” Tränaren sa också: ”Dels ett tillåtande att det finns en individuell uppladdning men, 

man måste också falla tillbaks på saker som alla känner igen! Samtidigt som det för hela 

kollektivet alltid ska finnas med någon liten förändring för att inte bli allt för bekväma” 

 

När tränare 3 berättade om hur han arbetar med avslappning strök han under vikten av att 

återkomma till de fyra grundpelarna, attityd, motivation, social kompetens samt mod. Han 
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menar på att om dessa fyra pelare finns på plats så finns också resurserna att arbeta med 

stress:  
”Det är så strakt kopplat till självbild, situationsspecifika självförtroendet. Därför finns de inget generellt svar för 

den frågan. Till exempel kan de handla om att vissa behöver jobba med självförtroendet […] och då måste jag 

ner i pelaren, med rädsla för att misslyckas, rädslan för att förlora”  

 

3.3.4.1 Om spelaren upplevs ha en för låg anspänningsnivå 

Några av de intervjuade tränarna beskrev också direkta metoder som de arbetar efter om de 

exempelvis märker att vissa spelare upplevs ha en för låg anspänningsnivå före match. 

Tränaren berättade om hur han försöker öka anspänningsnivån hos spelarna: ”Det jag kan 

göra i och med att jag känner dem är att hitta några enkla triggers som ökar anspänningen” 

 

Tränare 2 beskrev ett liknade scenario: ”Ibland ryter jag till lite på mina spelare, eller så går 

jag fram till de spelare som jag upplever inte riktigt är med” 

 

Tränare 1 beskrev en händelse från dam-VM där han upplevde att USA:s landslag arbetade 

mycket med olika triggers för att ”få igång” spelarna:  

”Dom var extremt duktiga på att ha triggers. De kunde exempelvis vid avspark 2,3,5 sekunder 

innan avspark, domaren står med pipan i munnen liksom. Då kom det en signal ifrån 

lagkaptenen […] det kunde vara att hon ropade någonting, gav ett tecken. Och bara de här 

tecknen gjorde att de övriga spelarna försatte sig i nästan som en annan mental nivå.  Och 

det skapade en osäkerhet hos våra spelare” 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla intervjuade tränare har erfarenhet av denna 

mentala färdighet. Att skapa relationer med spelarna är något som lyfts av två tränare. Rutiner 

är också något som tre av tränarna lyfter fram. Om tränarna upplever att spelarna har en för 

låg anspänningsnivå kan olika triggers användas i form av olika intränade tecken eller att 

tränaren ”ryter till” mot sina spelare. 

4 Diskussion  
Syftet med denna studie var att utforska elitfotbollstränares tankar kring mental 

färdighetsträning samt skapa en förståelse om och hur tränarna implementerar detta.  



26 

 

Diskussionsdelen kommer att disponeras utifrån intervjuguiden där de olika blocken kommer 

behandlas, dessa block är: viktiga egenskaper för prestation inom fotbollen, mental 

färdighetsträning och till sist de aktuella mentala färdigheterna målsättning, visualisering, inre 

samtal och avslappning vilket också kommer leda till att vi besvarar vårt syfte och 

frågeställningar. 

 

4.1 Viktiga egenskaper för prestation inom fotbollen 

Förmågan att ha ett inre driv och en inre vilja att utvecklas är något som tränarna både 

beskriver när de pratar om viktiga egenskaper samt om psykologiska färdigheter. Något som 

kan kopplas till detta är när Jones, Hanton och Connaughton (2002) skriver om vikten av att 

fotbollsspelare på elitnivå kan ta sig ur tuffa bakslag. Detta kan också kopplas ihop med, när 

en av tränarna beskrev att spelare på elitnivå ofta är specifikt duktiga på att ta sig ur 

motgångar. Jones, Hanton och Connaughton (2002) diskuterar i sin studie begreppet mental 

styrka. Faktum är att mycket av det som tränarna beskriver kan kopplas till mental styrka. Ett 

exempel är när en av tränarna berättade om att ju högre konkurrenssituationen är, desto mer 

måste spelaren ha förmågan att kunna driva sig själv, i slutändan handlar allt om prestation 

och då är det spelarens egen drivkraft som kommer vara avgörande.  

 

Det är dock en av tränarna som sticker ut lite, både när det gäller viktiga egenskaper samt 

viktiga psykologiska färdigheter. Tränaren visade en struktur som de andra tränarna inte 

visade. Han visade på fyra fundament (teknik, fysik, taktik, mentalitet) som fungerar som en 

grund, där alla fyra fundament måste fyllas för att kunna utveckla spelaren till nästa nivå.  

Även när vi frågade specifikt kring vilka mentala färdigheter som var viktigast för tränarna, 

var det samma tränare som stack ut, återigen med en tydlig struktur.  

 

Ett intressant konstaterande är att de fyra mentala färdigheterna målsättning, visualisering, 

inre motiverande samtal och avslappning inte lyfts av våra intervjupersoner i frågan om vilka 

färdigheter som de anser viktigast. Dessa fyra färdigheter återkommer konsekvent i 

forskningsläget av bland annat Sadeghi et al. (2010). Anledningen till att dessa fyra 

färdigheter inte lyfts av våra intervjupersoner är svårt att svara på. En av anledningarna kan 

vara att tränarna inte har utbildning inom denna variant av mental färdighetsträning. Det ska 

dock sägas att i vissa fall när tränarna förklarar sin syn på det hela så finns det likheter med de 

fyra färdigheterna som Sadeghi et al. (2010) skriver om. Ett exempel på det är när två av 
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tränarna beskrev vikten av att hela tiden ha en vilja att utvecklas. Om spelaren hela tiden har 

viljan att bli bättre blir det ganska självklart att målen som spelaren sätter upp blir lättare att 

uppnå. Utan viljan att utvecklas blir det som en av tränarna beskriver väldigt svårt att nå 

elitnivå. 

4.2 Mental färdighetsträning 

Under intervjuerna kommer merparten av tränarna fram till att mental färdighetsträning anses 

vara viktigt men att deras kunskap kanske inte är fullständig för att kunna gå in djupare på 

begreppet. Williams och Kendall (2007) visar här på att mentala aspekter samt 

idrottspsykologi har stor påverkan då det kan avgöra ifall idrottare vinner eller förlorar. 

Vidare visar även Weinberg och Gould (2014 s. 248) att syftet med mental träning är att i 

första hand, på ett systematiskt- och konsekvent sätt träna olika mentala färdigheter för att öka 

prestationsförmågan. Här kan man se att två tränare reflekterar på liknande sätt där de menar 

på att den mentala träningen även bör beaktas som de taktiska och tekniska delarna, med det 

menar tränarna att börja i tid och att det utförs kontinuerligt och systematiskt med övrig 

fotbollsträning.      

 

Enligt tränarna handlar det om en avlastning för huvudtränaren som redan har olika 

huvuduppgifter, där avlastningen innebär att ta in en extern hjälp i form av mental coach eller 

liknande. Samtidigt har en av tränarna stött på det negativa med att arbeta på det sättet där 

hans dåvarande klubb tog in en beteendevetare för att arbeta med spelarna. Resultatet blev 

förödande då det skapades mer förvirring mellan de olika parterna, det fanns inget samarbete 

mellan huvudtränare och beteendevetare.  

4.3  Målsättning  

Thapa och Lu (2011) lyfter färdigheten målsättning som prestationshöjande hos 

fotbollsspelare. De intervjuade tränarna anser i linje med Thapa och Lu (2011) att målsättning 

är av stor betydande roll när det gäller prestation. Resultatet visar dock på att tränarnas 

arbetssätt med målsättning skiftar från tränare till tränare. Den största skillnaden är framförallt 

mellan två av tränarna, där den ena tränaren arbetar väldigt mycket med individuella mål. 

Tränaren ser fotboll som en individuell sport i ett kollektivt sammanhang vilket gör att störst 

fokus läggs på individuella målsättningar. Den andra tränaren arbetar med det motsatta, där 

laget som helhet styr de individuella målsättningarna. Hur kan det komma sig att 

fotbollstränare arbetar så olika? Det finns inget givet svar, men en anledning kan vara att 
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begreppet målsättning är så pass stort. Det kan vara att föreningarna som respektive tränare 

arbetar för förhåller sig olika. Förening A kan till exempel ha en individuell syn på 

målsättning tillskillnad från förening B som har en mer kollektiv syn. 

4.4 Visualisering 

För att öka spelarnas prestation är visualisering en viktig mental färdighet, det visar Thelwell 

et al. (2006) på. Tränarna som vi intervjuade visade ojämna kunskaper kring begreppet 

visualisering. Det är framförallt två av tränarna som aktivt arbetar med visualisering. En av 

anledningarna till att tränarna försöker implementera visualisering mot sina spelare är som 

Thelwell et al. (2006) beskriver, för att öka spelarnas prestation i vissa situationer. Det kan till 

exempel handla om att skapa olika scenarion på träning för att öka prestationen på match.   

 

Ett intressant problem som uppmärksammats i denna studie är att en av de intervjuade 

tränarna inte anser sig själv ha den kunskap som krävs för att arbeta med visualisering. Detta 

kan tyckas lite märkligt eftersom fotbollstränaren har erfarenhet av tränarskap inom svensk 

elitfotboll. Ser man till forskningen, så blir det ändå ganska tydligt att detta problem kanske 

inte är så ovanligt som man kan tro. Weinberg och Gould (2014, s. 251) visar nämligen att det 

finns många tränare som inte besitter den kunskap som krävs för att bedriva mental 

färdighetsträning. Tränaren svarade också att det finns så otroligt många faktorer som han 

som tränare måste beakta och att få ytterligare arbetsuppgifter skulle troligtvis försämra hans 

ledarskap. Något som kan kopplas till det är avsaknaden av resurser. Kanske är det så att 

tränarna inte räcker till och behöver hjälp externt? Denna fråga kan vara något att forska 

vidare om i framtiden.  

4.5 Inre samtal  

Thelwell et al. (2006) visar på att effekten av att föra ett positivt inre samtal är ökad 

prestation, alltså en stark bidragande faktor till att förutspå en framgångsrik prestation hos 

spelare. I detta fall handlar studien om specifikt mittfältares användning av inre motiverande 

samtal. Vidare menar Carvalho och Guadalupe (2011) att visualisering och motiverande inre 

samtal är komplimenterande träning till den vanliga fotbollsspecifika träningen. De två 

tränarna i studien som arbetar med inre samtal menar på att det inte går att tvinga fram arbete 

med denna färdighet men även i att det finns skillnader från individ till individ. Samtidigt 

lyfter de innebörden av mental träning och i det här fallet inre samtal dvs. att det är viktigt och 

att de anser denna typ av träning bara kan gynna utvecklingen hos spelare men även 
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prestationen. En av tränarna reflekterar kring spelare som har visat på en fungerande inre 

dialog dvs. deras uppmärksamhet i olika situationer på fotbollsplanen stärks av den. En av 

tränarna som konstaterar att han inte använder sig av denna typ av mental träning visar en 

förståelse för hur inre samtal skulle kunna bidra positivt för hans spelare. Tränaren menar att 

olika övningar som skildrar olika situationer på fotbollsplanen som han använder sig av skulle 

kunna komplimenteras av inre samtal. 

4.6 Avslappning 

Tre tränare lyfter innebörden av att skapa rutiner dvs. det är viktigt med trygghet och en 

långsiktig plan. Att spelarna vet vad som väntar oavsett ifall det handlar om träning eller 

matchsituation är av betydande roll enligt tränarna. En tränare tar upp att det både är viktigt 

med individuella avslappningsrutiner bland spelarna men att det alltid också ska finnas 

avslappningsrutiner för laget som grupp. I detta fall är det specifikt inför match men det går 

även att ta med under träningar. Diment (2014) visar på att de flesta mentala 

träningsprogrammen inom fotboll innehåller färdigheten avslappning och syftet med Diments 

(2014) studie var att ta fram en fotbollsspecifik modell med bland annat denna mentala 

färdighet som ska genomföras på träningsplanen och under fotbollsträningen. Att det införs en 

tydlig rutin med att arbeta med mental träning under fotbollsträningar, i detta fall skulle denna 

modell gynna utvecklingen enligt tränaren. Alla tränarna i undersökningen nämner att de har 

erfarenhet av avslappningsarbete i form av olika tekniker. Två tränare lyfter även hur viktigt 

det är att skapa bra relationer för att kunna gå till grunden ifall det finns spelare i truppen som 

exempelvis är nervösa inför matcher. 

4.7 Styrkor och svagheter kring studien 

Det finns vissa aspekter som skapat problem i studien, vilket kan ses som svagheter. En 

aspekt är tränarna, dels antalet men även att hitta rätt tränare för undersökningens syfte. 

Undersökningen är endast gjord på fyra tränare och detta antal är för litet för att kunna dra en 

generell slutsats om att det ser ut på detta vis i den svenska tränarkåren. Ett annat problem 

som uppkommit har exempelvis varit att tränare avböjt i sista sekund. För vissa tränare skulle 

denna studie avslöja deras affärsidé vilket lett till avhopp. Detta hade varit intressant att ta del 

av eftersom det säkert hade framgått bra tankar och reflektioner vid en intervju med dessa 

tränare. En annan aspekt är utförandet av intervjuguiden dvs. att det var rätt frågor som 

ställdes för att få fram den data som frågeställningen efterfrågade men även 

intervjuerfarenheten var bristande och en svaghet hos forskarna. Mer erfarenhet av att 
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intervjua och bättre intervjuteknik hade behövts för att få tränarna att ge djupare och 

utförligare svar. 

 

Styrkor med arbetet anser vi vara den realitet att vi faktiskt lyckats hitta ett problemområde 

och lyfter problematiken i det. Det har gjorts arbeten av Ferner (2010) och Eriksson (2010)  

där Ferner (2010) gör en undersökning på hur tränarna arbetar med mentala färdigheter mot 

sig själva.  Eriksson (2010) undersöker psykologiska rådgivares syn på mental träning och hur 

toppform uppnås. Vi har dock inte lyckats finna något arbete som är gjort mot detta område.  

Denna studie är gjord på fyra fotbollstränare som antingen är aktiva eller har varit aktiva på 

elitnivå. Resultatet som visas talar inte om hur det ser ut generellt bland fotbollstränare i 

Sverige, men det visar dock på att det finns en problematik kring mental färdighetsträning, 

vilket vi anser är en styrka med arbetet. En annan aspekt som vi ser som en styrka är att det 

faktiskt finns en stor variation i tränarskapet bland våra deltagare i undersökningen. Kanske är 

det bra att det finns så stor variation, kanske måste elittränare inom fotbollen arbeta mer på 

samma sätt för öka utvecklingskurvan och nå en högre prestation? 

4.8 Slutsats  

En av slutsatserna med denna studie är att alla fotbollstränarna som är intervjuade anser att 

mental färdighetsträning är viktigt. I linje med Smith et al. (1995) anser alla tränare att 

psykologisk färdighetsträning kan öka idrottares, i det här fallet fotbollsspelares prestation. En 

problematik är dock att alla fotbollstränare inte har den kunskap som krävs för att 

implementera detta hos sina fotbollsspelare. En annan slutsats är att det finns en relativt stor 

variation när det gäller hur tränarna väljer att arbeta med mental färdighetsträning. Vissa 

tränare arbetar mycket med den individuella spelaren medan andra har hela laget, som ett 

kollektiv, i fokus.  

4.9 Framtida forskning  

Vissa fotbollstränare har inte tillräckligt god kunskap för att kunna bedriva den specifika 

mentala färdighetsträningen. Vems ansvar är detta? Ska fotbollstränarna bedriva mental 

färdighetsträning, eller ska de ta hjälp av externa resurser till detta?  För framtida forskning 

vore det intressant att göra en djupare undersökning kring mental färdighetsträning. Med detta 

menar vi att studera flera tränare och dels ta reda på hur många tränare som arbetar detta, men 

också forska mer djupare i hur de arbetar. Det är först när vi gjort en djupare undersökning 

och på fler tränare som vi kan dra någon generell slutsats. En annan intressant utgångspunkt 
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för framtiden vore att försöka ta reda på vems ansvar det är att arbeta med mental 

färdighetsträning. Vi har forskning från bland annat Smith et al. (1995)  och Williams och 

Kendall (2007) som visar på att mental färdighetsträning har god effekt på prestation, vår 

personliga åsikt är då att detta bör prioriteras.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att utforska elitfotbollstränares 

tankar kring mental färdighetsträning samt skapa en förståelse om och hur tränarna 

implementerar detta.         

 

Frågeställningar  
 

Vilken syn har elitfotbollstränare på mental färdighetsträning inom svensk elitfotboll? 

 
Hur och i vilken omfattning tillämpar tränarna mental färdighetsträning mot fotbollsspelare?  
 

Hur och i vilken omfattning tillämpar tränarna de fyra mentala färdigheterna målsättning, 

visualisering, inre samtal och avslappning mot sina fotbollsspelare? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Peak Performance,  Mental toughness,  Mental skills , Mental skills + sports ,Mental skills + soccer, 
Mental training sports,  Mental skills soccer, Mental skills team,  Mental skills strategies,  
Psychological training, Psychological training soccer, Mental träning, mental träning fotboll 
 
 
 
 
Var har du sökt? 
SportDiscus och Discovery  
Google schoolar  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Exempel: 
Ebsco: mental skills sports, mental skills soccer, mental training sports, mental skills 
strategies, mental toughness  
Google Scholar: mental träning fotboll  
 

 
Kommentarer 



 

Artiklar specifikt om fotbollspelares mentala träning förekommer inte i stor omfattning. 
Via en översiktsstudie kunde vi ta del av mer relevanta artiklar inom vårt ämne.   

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
Hej! Vi heter Nicklas och Anel. Vi studerar fjärde året på lärarprogrammet med inriktning 

specialidrott på GIH i Stockholm. Syftet med denna studie är att undersöka fotbollstränares 

syn på mental träning och om tränaren arbetar med detta, och i så fall hur tränarna arbetar 

med implementering av mental färdighetsträning mot spelarna. Intervjun tar 40-50 minuter 

och dina svar bearbetas på ett anonymt sätt. Hela intervjun kommer skrivas ut vilket ger dig 

möjligheten få tillbaka en kopia om så önskar.  

 

Frågorna som följer nedan är något som vi kommer att utgå ifrån under intervjuerna, det är 

dock viktigt att påpeka att de kan uppkomma andra frågor under intervjuns gång beroende på 

hur de olika intervjuerna går.  

Bakgrundsfrågor  

Hur gammal är du? 

Hur länge har du varit tränare?  

Har du några tränarutbildningar?  

Vad gör du när du inte arbetar med fotbollen? Har du något annat arbete utanför fotbollen? 

Vad har du för fritidsintressen?  

Viktiga egenskaper för fotbollsspelare 

Vilka egenskaper anser du är viktigast hos en fotbollsspelare? 

Utifrån ett mentalt perspektiv, vilka mentala färdigheter är viktiga hos en fotbollsspelare? Kan 

du ge exempel?  

Beroende på vilken position spelaren har, anser du att de är någon skillnad vilka mentala 

färdigheter som skall tränas? Om JA, hur skiljer det sig enligt dig?  

Mental färdighetsträning  

Vad anser du om mentalfärdighetsträning?  



 

Beskriv kortfattat hur du arbetar med mental färdighetsträning?   

 

Målsättning 

Arbetar du med målsättning för laget och den individuella spelaren?  

Hjälper du spelarna att sätta upp rimliga mål?  

Om JA, hur hjälper du spelarna? 

Följer du upp att spelarna jobbar mot sina mål? 

Visualisering 

Vad tänker du om visualisering?  

Försöker du få spelarna att visualisera olika scenarion före match och träningar eller är det 

bara före match? 

Om NEJ, hur förbereder du spelarna match och träning?  

Om du inte redan jobbar men visualisering med dina spelare, hur skulle du vilja jobba med 

det?  

Inre samtal  

Försöker du få dina spelare att jobba med inre samtal? Alltså spelarnas tankar som de säger 

till sig själva. Ofta positiva tankar som spelaren upprepar för sig själv för att öka prestationen. 

Om JA, hur får du spelarna att jobba på detta sätt? Exempelvis, finns det vissa situationer 

under match/ träning där du anser att det är extra viktigt att jobba med detta?  

Om NEJ, vad är andledningen att du inte jobbar med detta?  

Vissa spelare kanske bara tycker detta sätt tänka hämmar deras prestation? Hur skiljer det sig 

mellan spelare?  

 
Avslappning 
Jobbar du med att spelarna ska känna sig avslappnade inför match? Med detta menar vi hur du 

gör för att spelarna ska hitta rätt anspänningsbalans?  
Finns det några specifika metoder du använder dig för att spelarna ska ha rätt anspänningsnivå 

under match/träning? 

Om JA, kan du försöka beskriva dessa metoder, kanske exemplifiera? 

Om Nej, Hur gör du när du märker att någon/några spelare har för hög anspänningsnivå? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Informationsmail 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från GIH (gymnastik och idrottshögskolan) som läser fjärde året på 

ämneslärarprogrammet med inriktning specialidrott. 

 

Vi skriver nu vår C-uppsats där vi inriktat oss mot elitfotbollen. Vi undersöker begreppet 

mental träning där vi vill studera hur fotbollstränare inom elitfotbollen arbetar med mental 

träning mot sina spelare. 

 

Utan att egentligen inte ha något belägg för det så är vår uppfattning är att den mentala 

träningen inte prioriteras lika mycket i lagidrotter som i individuella idrotter. Ändå finns det 

studier som visar att mental färdighetsträning har goda effekter på prestation inom olika 

lagidrotter, inte minst fotbollen. 

 

Vår undersökning går ut på att intervjua fotbollstränare på elitnivå där vi vill få fram 

information hur svenska fotbollstränare arbetar med mental träning mot sina adepter. 

Intervjuerna är självklart anonyma. Kanske är det så att klubbarna använder extern hjälp inom 

detta område? Oavsett vilken så vill vi undersöka hur olika lag på elitnivå arbetar med detta. 

 

Är ni med på detta hjälper ni oss framtida tränare att utveckla vårt ledarskap samtidigt som 

det kan hjälpa ert ledarskap inom detta område. Självklart får ni ta del av uppsatsen när den är 

färdig. 

 

Om detta verkar intressant så kommer en djupare beskrivning i form av ett informationsbrev 

skickas. 



 

 

Med vänlig hälsning, Nicklas och Anel  

 
 
 


