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Den mentala träningens betydelse för idrottselevers self-efficacy, 
självattityder och fysiska prestation 

 

Zeljko Bajic och Jari Salminen 

Den allt hårdare konkurrensen inom idrottsvärlden har gjort 
idrottspsykologin till en betydelsefull faktor inom idrotten. 
Syftet med studien var att undersöka den mentala träningens 
betydelse för idrottsutövarnas self-efficacy, prestationsbaserade 
självkänsla och i förlängningen deras fysiska prestationer. 
Deltagarna i studien var 154 elever inom ett idrottsprogram i en 
gymnasieskola. Tre årskurser undersöktes i en oberoende design 
för att se ifall den ökade mängden mental träning ifrån årskurs 
ett till tre förbättrade elevernas self-efficacy inom deras 
idrottsutövande och i förlängningen deras prestationer. 
Resultaten antydde en viss ökning i self-efficacy och prestation 
men entydiga signifikanta effekter kunde inta påvisas. 

 Key words: mental training, school athletes, self-efficacy, 
performance based self-esteem, performance 

 

Inledning 

Individen är beroende av sin fysiska och psykiska förmåga för att ha möjlighet att fungera i 
samhället. En person med ett bra självförtroende och med ett positivt synsätt på livet, har en 
benägenhet för att kunna vara framgångsrik inom livets olika områden på det sociala planet. 
Inom idrotten finns uppfattningen att idrottsutövarens tilltro till sin egen förmåga, är av lika 
stor vikt som att denne är fysiskt förberedd. Idrottarens tilltro till sin egen förmåga att klara av 
att prestera i högsta möjliga grad i olika tävlingssituationer, sammankopplas ofta med 
individens self-efficacy (självbemästrande).  
Mental styrka är en faktor av vikt för en toppidrottsman förstår man när man ser att vanliga 
psykiska rektioner som oro, ängslan och tvivel kan ge upphov till fysiska påfrestningar i form 
av sämre blodflöde och minskad syretillförsel till hjärnan vilket i förlängningen leder till 
försämrad koordination, ökad skaderisk, andfåddhet, ”klump i halsen”, försämrad syn, 
rinnande ögon, krampaktigt spända muskler, förlorad muskelsmidighet och till och med total 
utmattning (Plate, 1993). Psykiska hinder som dessa går i många falla att hantera med hjälp av 
mental träning där du tränar dig att öka din motståndskraft mot påfrestningar i syfte att 
undanröja eller minska dem (Railo, 1997). Mental träning syftar till att undanröja det som 
hindrar idrottsmannen att prestera maximalt.  

*__________________________________________________________________________ 

Tack till fotbollsinstruktören/läraren Rickard Jonasson som varit behjälplig med speciella 
upplysningar. 
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Man kan till exempel observera hur oron hos en idrottsman yttrar sig i tävlingssammanhang 
och sedan söka en förklaring till den observerade oron för att slutligen via exempelvis 
kognitiv beteendeterapi behandla orsaken eller orsakerna till oron. Målet för detta arbete är att 
få bort de stressorer som inverkar på idrottsmannens möjligheter att fokusera på sin egentliga 
uppgift, och som slutresultat generera en bättre idrottsprestation. Att tro på sin egen förmåga 
är något individer inom idrotten kan ha stor fördel utav, i synnerhet när de ska anstränga sig 
för att utföra ett gott resultat. För detta krävs det att få omgivningens stöd, ju tidigare 
idrottsutövare får detta stöd blir det oftast bättre. Den mentala styrkan kan tränas upp redan i 
unga år hos idrottsutövare som exempelvis går på olika idrottsgymnasier. Detta sker genom 
att idrottseleverna får mental träning i sin undervisning (Plate & Plate, 2001). I denna studie 
jämfördes self- efficacy och självattityder mellan idrottselever som haft mental träning i olika 
grader i sin undervisning. 

 

Mental träning 

Flera olika modeller av mental träning inom idrottspsykologin används för att höja 
idrottsutövares self-efficacy, modellerna är anpassade för att ge stöd åt idrottsutövarna både 
inom idrotten, privatlivet samt att klara av omgivningens krav såsom media, fans och 
sponsorer.   En modell av mental träning är att först observera idrottsmannen och på så sätt 
registrera hur dennes problem yttrar sig i tävlingssammanhang, för att sedan söka en 
förklaring till de observerade svårigheterna. Efter det så kan idrottspsykologen via 
Målbildsträning eller visualisering (Railo, 1992) behandla orsaken eller orsakerna till 
idrottsutövarnas problem.  

Ett exempel från golfen kan illustrera arbetsgången för målbildsträningen: 1. observera, 
golfaren puttar dåligt. 2. söka förklaring, golfaren tänker på en viktig putt han missade i en 
stor tävling, ”den misslyckade putten”. 3. behandla orsaken, använda målbildsträning till att 
byta ut golfarens inre bild av ”den misslyckad putten” till ”den lyckade putten”. Procedurens 
mening är här att byta målbild hos golfaren och därigenom få till följd att ”den lyckade 
putten” blir till verklighet.  Att för din inre syn se en bild av det önskade utförandet får ofta 
till följd att ”det tänkta” blir till verklighet (Plate & Plate, 1997).  

För att mental träning ska kunna appliceras på en individ så krävs det att denne är 
mottaglig för metoden. Graden av mottaglighet för mental träning varierar från person till 
person men med hjälp av TM-modellen utvecklad av Prochaska, DiClemente och Norcross, 
(1992) kan mottagligheten tränas upp. TM (Transtheoretical model of behaviour change) är en 
generell modell för beteendeförändring som säger att ett beteende är en process med 
förutsägbara steg. Den har 5 steg och de är: 1. de som inte tänker sig börja ett program för 
mental träning inom de kommande 6-månaderna, 2. de som kan tänka sig att börja med 
mental träning inom 6-månader, 3. de som bestämt sig att börja med mental träning inom 6-
månader eller de som sporadiskt har börjat med mental träning, 4. de som i upp till 6-månader 
deltagit i mental träning och 5. de som stadigt praktiserat mental träning mer än 6-månader. 
TM är enligt Erwin Apitzsch (2004)  en teoretisk modell som lämpar sig väl till att beskriva 
beteendeförändringens process inom idrottsområdet.   

Inom mental träning finns det några grundläggande begrepp som man bör känna till för att 
skapa sig en förståelse av vad idrottspsykologi innebär: 
A: Spänningsreglering som består av 3 olika tekniker. 1. Avspänning där man avlägsnar 
tillfälliga överspänningar som ofta är situationsberoende. 2. Avslappning som innebär att man 
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går ett steg till och försöker nå maximal reduktion av spänningen i kroppen alltså även de 
spänningar som inte är situationsbaserade. 3. Avkoppling där man kopplar bort omgivande 
störfaktorer för att bli mottaglig för psykiska processer som gagnar prestationer på lång och 
kort sikt (Plate & Plate, 1997).  
B: Koncentrationsträning där man lär sig att ”skärma av” och tänka på en sak i taget. Att 
under en längre tid kunna koncentrera sig och bara fokusera på en eller ett fåtal detaljer är ofta 
avgörande för tävlingsresultatet. Den som tappar koncentrationen mister förmågan att göra 
rätt sak vid rätt tid vilket är negativt för resultatet (Plate & Plate, 1997).  
C: Målbildsträning eller visualisering. Att för din inre syn se en bild av det önskade 
utförandet får ofta till följd att ”det tänkta” blir till verklighet. Med andra ord om du 
tillräckligt starkt kan frammana bilden, antingen fotografiskt (visuellt) eller känslomässigt, 
har du större chans att lyckas med det du föresatt dig. Genom att före träning och tävling göra 
en sådan psykisk genomgång av prestationen skapas neuromuskulära program för olika 
rörelser, dessa program kan du sedan spela upp som en del i förberedelserna inför en 
prestation (Railo, 1992). 
D: Modellträning är en variant av målbildsträning men med skillnaden att du gör dina 
psykiska målbilder påtagliga, det vill säga verkliga. Modellträning innebär att du gör 
träningen så tävlingslik som möjligt vilket ger dig möjlighet att ”uppleva verkligheten innan 
den blivit verklighet”. Att spela träningsmatcher är alltså en form av modellträning (Plate & 
Plate, 1997).  
E: Affirmationsträning betyder bekräftelse, att synliggöra positiva affirmationer och 
bekräftelser av dina egna existerande eller kommande goda prestationer har visat sig vara en 
kraftfull psykisk träningsteknik. Ett exempel på en klassisk affirmation är Muhammed Alis 
”Jag dansar som en fjäril och stinger som ett bi!” (Plate & Plate, 1997). 
   Nyckelfärdigheter. Innebörden av begreppen ovan och deras påverkan på det 
resultatmässiga utfallet finner vi även hos, Joseph O’ Connors 5 nyckelfärdigheter. Dessa 
nyckelfärdigheter är. 1. att sätta mål, 2. Mental förberedelse, 3. Förmågan att koncentrera sig, 
4. Förmågan att hantera distraktioner och nervositet och 5. Att lära av våra prestationer. 
O’Connor anser dessa 5 nyckelfärdigheter är väsentliga för att nå topprestationer inom 
idrotten (O´Connor, 2003). 

Behncke (2004) ser att de olika teknikerna inom mental träning ger idrottsmannen 
möjligheter till ökad kontroll i de situationer där det krävs som mest genom att reglera de 
mentala processer som styr idrottsmannens handlande. Behncke säger vidare att om den 
psykiska träningen ska ge avsedd verkan måste idrottsmannen vara mottaglig för metoden 
annars är det meningslöst att försöka applicera den på idrottsmannen. 
Zizzi, S. och Perna, F (2003) visade vid en studie att kortvarig påverkan under en 
idrottspsykologisk ”workshop” gav effekt på idrottselevernas syn på idrottspsykologin. Det i 
sin tur påverkade deras rörlighet inom de olika nivåerna i TM (Transtheoretical model of 
behaviour change). Det visar att mental träning ger en påverkan på individens placering i TM-
stegen, men studien visade dock inget generellt positivt resultat utan det var precis lika många 
(16 %) som förbättrade sin placering på stegen, som de individer vilka försämrade sin 
placering. 
     Weinberg (1984) identifierade 2 kategorier av motivation i idrottssammanhang, den inre 
och den yttre motivationen. En idrottsman med målet att utveckla sig själv fysiskt och 
psykiskt maximalt och vars mål den personliga utvecklingen och upplevelsens drivs av inre 
motivation. Skulle samma idrottsman däremot ha pengar eller beundran och respekt ifrån 
andra som drivkraft, är det den yttre motivationen som är drivkraften. Den inre motivationen 
är den som är intressant för idrottsmannen att påverka genom mental träning, då den är inom 
individen medan den yttre motivationen i form av pengar och drivkraft kan försvinna utan att 
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individen kan påverka detta. Wayne Halliwell (2004) menar att mentala och känslomässiga 
färdigheter för professionella ishockeyspelare handlar om detaljer, som att hjälpa 
ishockeyspelaren med att fokusera på sitt spel och att vid behov hjälpa denne att återfinna en 
försvunnen fokus. Att spelaren klarar av att kontrollera sina känslor, även då han provoceras 
hänger samman med hans mentala styrka. Att ishockeyspelaren motstår mental, känslomässig 
och fysisk utmattning under den långa säsongen är viktiga detaljer för att uppnå sportslig 
framgång och de detaljerna är den mentala träningen till nytta för. 
     En modell för ishockeyspelarens mentala träning är enligt Cal Botterill (2006) att 
koncentrera sig på spelarnas omgivning, för att ge dem en stabil grund i sitt liv i syfte att 
påverka deras känslomässiga grund och i förlängningen hur de kommer att handla under en 
given situation. Botterill ser att lagets coach har ett utsatt arbete och om han får stöd så ger det 
i förlängningen spelarna stöd, eftersom coachen är den som har mest kontakt med spelarna.  
Massören, materialförvaltaren samt spelarnas familjer etcetera, är andra som ges stöd i syfte 
att bygga en stabil miljö runt spelarna så att de ska kunna koncentrera sig på sitt jobb. Schinke 
och Da Costa (2001) demonstrerade ett samband mellan de resultat som ett landslag 
presterade i stora spel som ett OS eller ett VM och hur väl deras support-infrastruktur (SI) 
fungerade, den består av föräldrar, personliga coacher, lagkamrater, övrig personal i laget och 
den nationella idrottsorganisationen. Nyttan av en väl fungerande SI är enligt Schinke och Da 
Costa avsevärd både för hög och låg efficacy atleter.   
 
 
Den mentala träningen som bedrivs på det aktuella idrottsgymnasiet 
 
Eleverna som ingick i denna studie har olika former av mental träning under sin treåriga 
utbildning på idrottsgymnasiet. I årskurs ett har eleverna undervisning inom idrottspsykologi, 
självmedvetenhet, visualisering, fysisk avspänning, mental avspänning, koncentrationsträning 
och mål och motivationsträning. I årskurs två bygger eleverna på med undervisning i 
stressreglering, grupprocesser, att påverka självförtroende, tron på sin självförmåga inom 
idrottsutövandet som kallas self-efficacy (Bandura, 1997), samt vidare fördjupning i 
visualisering. I årskurs tre tillkommer coping, coachning och modellträning. Meningen med 
den mentala träningen är att eleverna efter slutförd utbildning ska ha en bred bas av 
idrottspsykologiska tekniker att använda sig av i sitt idrottsutövande. Detta innebär att 
eleverna ska kunna upprätta en egen mental handlingsplan som är till gagn för dem själva 
inom idrotten. Elevernas fysiska prestation mäts i ett Cooper löptest i varje årskurs, resultatet 
förväntades bli bättre ifrån årskurs ett till tre på grund av den ökade mängden mental träning 
(Rikard Jonasson, gymnasielärare och fotbollsinstruktör vid idrottsgymnasiet, personlig 
kommunikation, 18 januari 2008). Viktigt för den mentala träningens påverkansmöjlighet på 
den enskilda individen är dess motivation. Maslows motivationsteori säger att motivation är den 
psykologiska grunden till att människan handlar som den gör (Jenner, 2004). Motivation är det 
som ger eleverna på idrottsprogrammet viljan att lära och utvecklas och det är även orsaken till 
deras val att gå ett idrottsprogram.  

Enligt ovanstående kan det konstateras att den mentala träningen som bedrivs på 
idrottsgymnasiet som undersöktes, är jämförlig med den mentala träningen som tycks vara 
den rådande enligt litteraturen. Sammanfattningsvis kan sägas att endast detaljerade 
avvikelser går att finna och dessa baserar sig oftast på vilken idrott olika idrottsutövare 
praktiserar, samt vad olika individer har behov att få mentalt stöd i inom sin specifika idrott. 
Eftersom den mentala träningen på idrottsprogrammet bland annat syftar till att bygga upp 
elevernas mentala tro på sin egen självförmåga (self-efficacy), kommer nedan en närmare 
beskrivning av denna teori. 
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Fyra grunder till self-efficacy 

Self-efficacy preciseras som människors subjektiva uppfattning om sin egen duglighet att 
uppbåda kognitiva, motiverande och beteendemässiga resurser som krävs för att lyckosamt 
genomföra en specificerad uppgift inom ett bestämt sammanhang (Bandura, 1997). Individer 
har olika nivåer av self-efficacy beroende på tidigare erfarenheter.  Människor tyder och skattar 
sin self-efficacy särskilt utifrån fyra olika grunder (Bandura, 1997), de fyra grunderna är 
”psychological and emotional states”, ”social persuasion”, ”vicarious experience” och ”mastery 
experience”. Dessa fyra källor fungerar gemensamt hos individen och kan påverka denne olika 
mycket, endera primärt eller sekundärt exempelvis strax före en uppgift som ska uträttas. Nivån 
på self-efficacyn kan endera stärkas eller minskas utifrån interpretationen av dessa fyra 
grunder. 

Psychological and emotional states. Människans fysiska och känslomässiga tillstånd som 
hon befinner sig i influerar self-efficacy. En individ som funderar negativa tankar och som 
känner tvivel över sin prestationsförmåga inför någon omständighet, kan genom detta minska 
sin nivå av self-efficacy. Detta kan leda till en inställning av utebliven framgång, som i sin tur 
genererar tvivel till den enskilda dugligheten. Emedan människor har anlaget att förändra sättet 
de tänker på, kan denne genom affirmativ tankeförmåga inför en stundande uppgift, uppleva en 
stegrad self-efficacy (Bandura, 1997).  

Social persuasion. Följande informationskälla grundar sig på kollektivt stöd ifrån den 
omgivande miljön. Människan utformar sitt bedömande av sitt eget kunnande genom inverkan 
av andra individer. När omgivningen antar att individen kan genomföra en uppgift cementerar 
det individens enskilda uppfattning om sig själv att klara av att genomföra detta. Men self-
efficacy kan på samma sätt försvagas om andra individer känner en viss tveksamhet till att 
personen ska kunna utföra en uppgift (Bandura, 1997). 

Master experience. Denna informationskälla är den mest tongivande, den består av 
personens interpretationer från tidigare insatser och upplevelser. Dessa interpretationer brukas 
av individen för att skatta och interpretera sin duglighet inför likartade aktiviteter och 
belägenheter (Bandura, 1997). Individens tidigare resultat som skådas som positiva av 
individen själv, upphöjer self-efficacy på samma sätt som de negativa upplevelserna minskar 
self-efficacy (Bandura, 1997).   

Vicarious experience. Individen iakttar andra individers handlande och ser vilka följder 
dessa individer får av sitt handlande. Det appliceras när människor är vacklande inför sin egen 
prestationsförmåga eller har avgränsade upplevelser sen tidigare, vid dylika situationer blir 
individen sensiblare för vicarious experience. Det kan endera frambringa en försämring eller 
en höjning av self-efficacy (Bandura, 1997). 

 

Self-efficacy i en självreglerande process  

I den socialt kognitiva teorin skönjer man samspelet mellan situationen, individen och den 
omgivande världen som förbindande enheter, dessa är beroende av varandra samt influerar 
varandra i det aktuella läget. I en del situationer är det den omgivande miljön som influerar 
individens beteende. Vid andra situationer är det människans individuella egenskaper som har 
mest inverkan på handlingssättet. Dessa elements inflytande i olika situationer och på 
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personens beteende skiftar (Bandura, 1977). Individer drivs av en ständig interaktion mellan 
omgivningen och sitt eget självmedvetna kognitiva processande inombords (Bandura, 1977). 
Ett karakteristiskt kännetecken i analogi med den socialt kognitiva teorin, är individens 
självreglerande förmåga, vilket betyder läggningen att kunna kontrollera, bearbeta och 
anpassa sitt eget handlingssätt i skiftande grad i olika situationer. Omvärldens påverkan är 
naturligtvis en omständighet som antingen kan stärka eller mildra individens självreglerande 
förmåga (Bandura, 1977). Self-efficacy utgör en del i den socialt kognitiva inlärningsteorin, 
vilket inbegriper inlärning av den externa miljön, men tonvikten i denna teori ligger på 
personens egen medvetenhet och fallenhet att kunna bearbeta anländande information. 
Fallenheten att tänka, att kognitivt klara av att processa information, samt att ha olika 
förhoppningar på att ett visst handlande ska skapa ett visst resultat i olika sociala kontexter, en 
av portalfigurerna i den här teorin är Bandura (Westen, 2001).  

 
 
Self-efficacy och idrott 
 
Self-efficacy syftar just till individens individuella tro på sin egen kapacitet i olika situationer, 
samt skickligheten att utnyttja de möjligheter och kunskaper individen redan har. Det innebär 
också människors förmåga att ta fram dessa kunskaper i det praktiska handlandet i vissa 
specifika situationer. Self-efficacy kan betyda vinst eller förlust. Som ett exempel kan tas 
boxningsmatchen mellan Carl Williams och Mike Tyson där Williams redan innan matchen 
visste att Tyson var oövervinnerlig och därför redan innan matchen var mentalt inställd på att 
förlora (Plate, 1993).   

Självförmåga. I detta fall var en bristande tro på sin självförmåga en bidragande orsak till att 
Williams förlorade.  En annan boxare Buster Douglas hade däremot tron på sin egen 
självförmåga (self-efficacy) och visste att Tyson inte var oövervinnerlig, vilket var en 
bidragande orsak till att Douglas vann sin boxningsmatch (Plate, 1993). Med andra ord så är 
den mentala styrkan essentiell för idrottsliga prestationer på elitnivå. Det finns en mängd 
teorier som ligger till grund för synen på prestationens psykologi och till exemplet ovan så 
kan attributionsteorin appliceras. Den bygger på att prestationen är beroende av individens 
upplevelse av olika kravnivåer samt dennes uppfattning om sin egen förmåga. Det är alltså 
inte enbart de faktiska kraven som idrottsmannen har eller dennes faktiska förmåga till 
prestation som styr utgången av matchen utan även dennes bild av vad som är möjligt för 
honom att prestera (Plate & Plate, 1997). I sådana här fall kan mental träning stärka 
individens self-efficacy och där igenom att reducera eller till och med eliminera de upplevda 
hindren och i slutändan vända en förutbestämd förlust till en vinst.  

       Visualisering. Betydelsen av visualisering samt föreställningen av positiva mentala bilder 
innan en idrottslig utmaning och vad detta har för betydelse för idrottsutövarnas prestationer 
har gjorts av (Mills, Munroe & Hall, 2001), där forskarna undersökt vad detta har för 
betydelse för idrottsutövare som ägnar sig åt individuella idrotter. Deltagarna i studien var 
collegestudenter som utövade olika individuella idrotter som brottning, rodd och friidrott. 
Undersökarna ville beräkna relationen mellan self-efficacy och mental föreställning. 
Mätningen innefattade idrottsutövarnas förmåga att inöva sin motoriska förmåga mentalt samt 
strategin innan och under tävling. Ett till amband de ville beräkna var ifall utövarnas 
fysiologiska och emotionella tillstånd innan prestationen hade inverkan på motivationen och 
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målet att segra. Resultatet uppvisade att personer med en hög nivå av self-efficacy under 
tävlan var skickligare på att dra förmån av båda de ovanstående föreställningarna, kombinerat 
innan och under tävlingars förlopp. För att idrottsutövare ska klara av att prestera lyckosamt 
vid dessa situationer som ofta medför en fysiologisk och psykologisk ansträngning, blir 
antagandet att personer med en högre nivå av self-efficacy kan uppbåda sin mentala förmåga 
med större fördel och sålunda prestera bättre, än vad personer med en lägre tilltro till sin 
enskilda förmåga kan göra. 

         Självreglering. I en studie av Kane, Marks, Zaccaro och Blair, (1996) undersöktes 
brottares psykiska självreglering i tävlingssammanhang. Självregleringen inbegrep brottarnas 
skicklighet att kunna leda sin motivation, tankeprocesser, emotionella tillstånd, och 
handlande. Forskarna kunde se klara samband emellan mental självreglering samt goda 
resultat under hårda tävlingsförhållanden. Undersökningen visade att påverkan av self-
efficacy inte hade en omedelbar effekt på prestationen under tävling. Forskarna klargör detta 
resultat med att vid observationerna sattes fokus på brottarnas olika grepptekniker under 
matcherna. Ifall de i stället iakttagit brottarnas enskilda reaktioner vid bedömandet av sin egen 
prestation, hade möjligtvis resultatet utfallit annorlunda. Self-efficacy influerade brottarnas 
individuella mål och inspiration inför tävlingen, därför såg man ett sekundärt samband mellan 
self-efficacy samt prestationen.  

       I en annan studie erhölls ett motsatt resultat, (Miller, Carlyle & Pease, 1992) för 
sambandet mellan motivation samt self-efficacyn hos basketbollsspelare, simmare och 
ishockeyspelare. Aktörer med en hög nivå av self-efficacy uppvisade en lägre motivation 
innan och under tävlingssammanhang, samtidigt som utövare med en lägre nivå av self-
efficacy förfogade över en bättre motivation under likadana förhållanden. Resultaten förklaras 
med att individerna i studien hade som högst self-efficacy då motståndet var svagare, då sjönk 
motivationen eftersom de kände sig övermäktiga sina motståndare redan från början. Men 
personerna som ägde en lägre nivå av self-efficacy förfogade över en högre motivation av den 
orsaken att de inte undervärderade sina motståndare (Miller, Carlyle & Pease, 1992). 
Idrottsvärlden av idag kännetecknas av en mer tilltagande konkurrens bland idrottsutövare, 
den ekonomiska faktorn inom följande värld har blivit oerhört viktig, stundom kanske för 
betydelsefull. Idrottsutövare lever i anslutning med en allt starkare press att åstadkom bra 
resultat, den mediala påverkningen på idrottsutövarna kan bli en belastning psykiskt, 
avhängigt av deras prestationer i framgång respektive misslyckanden (Hassmèn, Hassmèn & 
Plate, 2003). Människors tro på sin enskilda förmåga ser ut att skilja sig åt inom idrotten, detta 
verkar leda fram till differenser i handlande och prestationer.  

 

Hur influerar self-efficacy individens prestation inom idrotten? 

Det har gjorts omfångsrik forskning för att undersöka kopplingen mellan idrottsutövares nytta 
av den mentala träningen de får, och vilken betydelse det har för deras self-efficacy både 
individuellt och kollektivt inom idrotten. Vidare ifall detta har någon betydelse för utövarnas 
sportsliga resultat. Gelinas och Munroe-Chandler (2006) studerade ishockeymålvakternas 
prestationer under ishockeymatcher, samt vilka olika typer av mental träning som är 
effektivast och har störst nytta för målvakternas prestationer och deras psykiska välbefinnande 
under matcherna. Målvakterna som ingick i studien befinner sig eller har befunnit sig på 
yppersta elitnivån, de är professionella. Det anses allmänt att de har en utsatt och krävande 
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position med ett högt tryck på sig vad gäller stress och anspänning främst psykiskt under 
matcher, eftersom det är på det viset anses det att målvakterna är sina egna största fiender. För 
att klara av den väldiga pressen kan målvakterna ägna sig åt att ta mental ”kontroll” över 
situationen för att prestera optimalt, genom att använda sig av olika psykologiska tekniker. 
Lyckas detta kan målvakterna känna att både kroppens fysik och den psykiska förmågan 
fungerar i harmoni med varandra under matcher. När de befinner sig oftast i ”rätt” position i 
målet, och släpper in lite mål då blir oftast prestationen maximal. När användningen av dessa 
psykologiska tekniker fallerar befinner sig målvakterna i en nedåtgående trend under 
matcherna, där deras prestationer oftast är sämre. Den allmänna uppfattningen bland coacher 
och idrottsutövarna i studien, är att ishockeymålvakternas prestationer baserar sig till största 
delen på deras mentala styrka. Målvakterna kan långa perioder under matcherna stå och 
studera spelet innan de får vara verksamma, vilket leder till att de har tid att fundera när nästa 
puck kommer. Detta kan vara psykiskt påfrestande mentalt, därför är olika mentala tekniker 
nödvändiga för målvakterna att kunna använda. 

Mentala tekniker. Dessa tekniker är koncentrationsträning vilken går ut på att kunna 
bibehålla uppmärksamheten under matchen, att kunna ha fokus på rätt saker i omgivningen. 
Träning i att kunna slappna av och inte spänna sig för att kunna bemästra nivåer av 
upphetsning. Visualisering som innebär att målvakterna kan föreställa sig olika situationer 
och bilder, och minimera orosmoment och osäkerhet inför matcher, vilket skapar en trygghet 
och ett bra prestationsklimat. Inre samtal, genom goda positiva inre samtal kan målvakterna 
höja sin självkänsla och självförtroende under och innan samt efter matcher. Negativa eller 
självförstörande samtal har negativ effekt på målvakternas psykiska välbefinnande och 
prestationer. Studien visar att mental träning för målvakterna, och användningen av dessa 
olika tekniker kan innebära att deras prestationer både under träningar samt matcher förbättras 
tydligt. En specifik situation som detta kan vara nödvändigt i är exempelvis målvaktens 
agerande vid straffslag i ishockeymatcher, där ovanstående tekniker går att använda sig av för 
att öka koncentrationen och självförtroendet (Gelinas & Munroe-Chandler, 2006). Det 
situationsspecifika självförtroendet som målvakterna kan förbättra vid straffslag med hjälp av 
mental träning benämns som self-efficacy (Bandura, 1997). Även här finns empiriskt stöd 
från en studie av Johnson, Carlsson, Fallby, Hinich, Lindwall, Ryberg och Wetterstrand 
(1999) i att ishockeyspelaren som agerar straffläggare kan träna upp sig mentalt och använda 
sig av alla ovanstående tekniker i kombination. För att därigenom öka tron på sin egen 
självförmåga och sitt självförtroende, i den specifika straffsituationen för att prestera optimalt 
det vill säga att göra mål. Men en viktig faktor är att den nödvändiga motivationen finns hos 
idrottsutövarna, för att kunna ta till sig och lära sig dessa mentala tekniker.  

Self-efficacyn inom individuell och kollektiv idrott. Geisler och Leith, (1997) undersökte 40 
fotbollsspelare på college, de studerade ifall deltagarnas self-efficacy och självkänsla innan en 
uppgift hade en inverkan på prestationen vid straffsparkar. En gruppering fick skjuta 
straffsparkar i närvaro av åskådare, och den andra gruppen fick skjuta straffsparkar utan 
åskådare. Deltagarna hade innan dess klassificerats in i två grupper, en gruppering med en 
hög grad av self-efficacy samt en grupp med en liten grad av self-efficacy. Därtill hade 
grupperingarna mixats innan straffsparkläggningen, med andra ord två grupper med deltagare 
som både hade en låg och en hög grad av self-efficacy. Resultatet av studien visade inte något 
samband mellan graden av self-efficacy i förhållande till hur mycket mål deltagarna gjorde. 
Därtill hittade man inte någon skillnad i mängden gjorda mål för fotbollsspelare som avfyrade 
straffar inför åskådare respektive de spelare vilka sköt utan åskådare. Det påträffades ingen 
relation mellan self-efficacy och en lyckosam prestation vid straffsparksläggning. Detta kan 
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förbindas till undersökningen av Miller, Carlyle och Pease (1992) där forskarna ej hittade 
något samband emellan individens motivation och self-efficacy, samt att dessa variabler i sina 
fall skulle ha en effekt på aktörernas prestation inom olika idrotter. I Bandura (1997) tar 
skaparen upp att tidigare förvärvade upplevelser, socialt stöd, samt personens egna 
iakttagelser av omgivningen, är betydelsefulla element till framgångsrikt beteende. Dessa tre 
utgångspunkter kan bindas samman med en studie av Schunk (1995) där undersökaren fick 
klara förbindelser mellan tidigare kunskaper och upplevelser av en uppgift, samt feedback 
ifrån omgivningen. Dessa utgångspunkter leder sammantaget till framgångar i prestationen för 
individen. Människan kan via tidigare välgång och socialt stöd åstadkomma motivationen till 
att ha modet att ta sig an likartade uppgifter igen. I studien komparerades personer med en 
hög tilltro till sin självförmåga respektive de personer som hade en lägre tilltro till sin 
självförmåga. Personer med en högre nivå av self-efficacy satte upp tydligare målsättningar 
än personer som hade en lägre nivå av self-efficacy. På samma gång som det är en vinst att ha 
klarare mål uppsatta innan en uppgift, är det även en fördel för individen att veta hur man ska 
gå till väga för att klara av att nå detta mål i olika tävlingssammanhang. Ifall personen har 
långsiktiga målsättningar, kan det vara gott att fördela vägen dithän i olika delmål, sedan 
torde dessa vara verklighetstrogna (Schunk, 1995). 

En idrottsutövare som har en allsidig förmåga inom sin sport kan via sin 
improvisationsförmåga övervinna olika överraskande situationer på ett tillfredsställande sätt. 
Att mentalt kunna föreställa sig en situation om en förestående tävling är av nytta för 
idrottaren då denne kan korrigera eventuella kommande problem redan innan tävlingen har 
börjat. De personer som har den skickligheten att improvisera i olika lägen har en viss tendens 
att vara lyckosamma inom idrotten (Bandura, 1997). I en annan studie granskade 
undersökarna ifall coachen påverkade volleyballspelarnas self-efficacy både enskilt och 
samfällt. Sambandet som visade sig var att tränaren enbart inspirerade gruppens kollektiva 
self-efficacy, inte utövarnas individuella self-efficacy. Resultatet uppvisade att lagets 
medgångar slås ut på gruppen som helhet, individen tar inte åt sig äran för volleyball laget 
personligen, utan ser sig som endast en del i laget. I denna undersökning var mätningen 
ämnad att i första hand mäta den kollektiva skickligheten, ej den individuella. Tränarna 
riktade sig emot hela gruppen när det var fråga om att de gav feedback under matcher. Men i 
en aspekt fick undersökarna fram ett samband vilket beräknade volleybollspelarnas enskilda 
kunskaper tekniskt. Tränarna som inriktade sig på det enskilt tekniska hos varje person 
uppvisade sig ha utövare som var mer säkra i sin funktion i laget (Vargas-Tonsing, Tiffanye, 
Warners, & Feltz, 2003). 

Förmågan att få elitidrottare inom individuella idrotter och kollektiva idrotter, att kunna 
prestera på den bästa tänkbara nivån under lång tid är en komplicerad process vilket 
undersökningen av (Bengtsson & Emnert, 2006) visar. Denna studie beskriver en psykologisk 
intervention i ett svenskt damfotbollslag som pågick under två års tid, laget spelar i 
damallsvenskan. Att detta är en komplicerad process beror bland annat på att det är många 
fler individer inblandade, än vad det är exempelvis i en individuell idrott. Bland annat 
genomfördes en SWOT-analys, som betyder styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det är en 
metod som används för att mäta olika individers enskilda uppfattning om hur de upplever 
dessa element enskilt eller kollektivt. Syftet var att spelarna ska få insikter om sitt beteende, 
för att förbättra kommunikationen och lagarbetet. Måldiskussioner fördes för att se vilka 
resultatmål lagets spelare hade inför fotbollssäsongen både individuellt och gemensamt.  

Relationsövningar gjordes för att se betydelsen av bland annat feedback, och i 
förlängningen vad detta gjorde för prestationer och sportsliga resultat. Vidare fick varje 
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spelare identifiera sin egen roll i laget, och i vissa fall bli medveten om denna samt vad 
betydelsen med personliga samtal med tränare och ledare har för betydelse för spelarnas tro 
på sig själva. Betydelsen av den idrottspsykologiska interventionen visade sig under andra 
året, fotbollslaget kunde prestera och utgå som segrare i matcher trots logistiska yttre 
motigheter innan matcher. Därutöver att kunna vända fotbollsmatcher och vinna trots att de 
hamnat i underlägen i ett tidigt skede under dessa. Både spelare och ledare vittnade om att 
lagets sammanhållning, moral och att kunna ”ta sig samman” i prekära situationer som 
tidigare varit en svaghet i laget hade förbättrats på grund av den mentala träningen de erhållit. 
Slutligen visade studien att det är viktigt att tränare och ledare fokuserar på såväl individuell 
mental träning som feedback till spelare inom lagidrotter likväl, och att inte enbart fokusera 
på att ge detta endast kollektivt. Detta förfarande höjde fotbollslagets sportsliga resultat 
generellt (Bengtsson & Emnert, 2006).  

Studiens resultat kan kopplas ihop med studien av Vargas-Tonsing, Tiffanye, Warners, och 
Feltz, (2003), vilken visade att de volleyballcoacher som även gav individuell vägledning till 
sina spelare både mentalt och speltekniskt, hade en större andel utövare i volleybollaget som 
kände sig mer säkra i sin tro på sin egen självförmåga (self-efficacy). Ovanstående kan 
kopplas vidare till verket av Horn, (1992), där författarinnan tar upp betydelsen av vilken 
mental träning samt vilken coachningsstil av tränare som passar bäst för idrottsutövarna är 
beroende av vilken idrott det gäller, ifall den är individuell eller kollektiv. I kollektiv idrott 
gäller det för tränarna att få spelarna i lagen att kunna samarbeta under tävlingsspel, vilket kan 
ha stor betydelse för det slutliga resultatet. Inom individuell idrott är fokus på denna 
interaktion ej nödvändig, eftersom den individuella insatsen är tydlig. Således är det viktigt 
för coacher att uppmärksamma individens enskilda insatser inom kollektiv idrott och att ge 
feedback innan, under och efter tävlingsspel, vilket kan leda till ett bra samarbete mellan 
spelarna kollektivt. Tränare inom kollektiv idrott som är skickliga på att ge denna form av 
respons tenderar att förbättra utövarnas känsla av välbefinnande. Idrottsutövarna känner 
förtroende i sin idrottsroll samt att de får tillräcklig fysisk och psykisk feedback i sitt 
sportande, vilket kan påverka ett lags resultat i positiv mening (Horn, 1992). 

 
 

Idrottsutövares självkänsla, självbild och prestation 

Människors behov av kompetens och prestation får olika betydelse beroende på om deras 
grundläggande självkänsla är starkare eller svagare. En individ som har en hög grundläggande 
självkänsla och ett högt prestationsbehov, är mindre sårbar för olika stressmoment i sin 
tillvaro (Johnson & Blom, 2007). Emellertid är en person som har en lägre nivå av den 
grundläggande självkänslan samt en hög nivå av den prestationsbaserade självkänslan mer 
påverkbar av olika stressmoment i sin tillvaro. Dessa personer har en benägenhet för att lättare 
kunna bli överansträngda av olika stressmoment i tillvaron (Johnson & Blom, 2007). Även 
idrottsutövares självkänsla kan vara mer situationsspecifik inom idrotten, eftersom det allmänt 
anses att självkänslan består av åtminstone två grundläggande delar. Den första av dessa 
komponenter är mer fundamental, och handlar om personens grundläggande syn på sitt eget 
självvärde som individ. Den andra delen är en prestationsbaserad självkänsla, som är mera 
mottaglig av olika situationers påverkan. Prestationsbaserad självkänsla innefattar att 
individens uppfattade självvärde är avhängig uppnåendet av framgång, att känna sig duktig 
samt att få andra personers gillande och beundran. Idrottare påverkas i olika grad av sin 
kompetens-relaterade självkänsla, bland annat beroende på deras egen tilltro till sin specifika 
förmåga i sitt idrottsutövande. Med andra ord hur idrottsutövarnas self-efficacy koopererar 
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med deras grundläggande självkänsla och den del som fås av prestationer, i kombination vad 
gäller olika situationer inom idrotten (Hassmèn, Hassmèn & Plate, 2003).  

      Självbild. Att behålla en positiv självbild och självkänsla är viktigt för idrottsutövandet 
och resultaten för idrottare inom olika sporter eftersom prestationsbaserad självkänsla har 
kopplats till prestationsångest och perfektionism. (Johnson & Blom, 2007; Koivula, Hassmèn 
& Fallby, 2002). Personer som klarar av detta på ett bättre sätt tenderar oftare att vara 
framgångsrika inom sin idrott. Individer skiljer sig dock åt inom idrottsvärlden av hur deras 
egen självbild påverkas av misslyckanden respektive framgångar inom idrottsutövandet. Vissa 
personer har en mer påverkbar självbild beroende av hur de presterat inom sitt 
idrottsutövande, dessa individers självbild pendlar mera beroende av ifall de presterat bra eller 
mindre bra inom sin idrott. De individer vars självbild är mindre påverkbar av hur de presterat 
har en benägenhet för att ”glömma” sina misslyckanden relativt snabbt. Detta karaktärsdrag 
gör att individerna lättare kan undvika att hamna i negativa mentala processer, som påverkar 
deras idrottsutövande och resultaten i en negativ riktning (Koivula, et al., 2002). Som en del 
av den föreliggande studien undersöktes också hur prestationsbaserad (beroende av 
prestation) självkänsla (Johnson & Blom, 2007) är relaterad till self-efficacy hos idrottselever. 
Det vill säga om prestationsbaserad självkänsla minskar när self-efficacy ökar hos eleverna. 

 
Syfte och frågeställning 

 
Syftet med den föreliggande undersökningen var att utforska huruvida elever som går 
idrottsprogrammet på gymnasiet med inriktning på kollektiva idrotter som fotboll och 
handboll, upplever att den mentala träningen de får i sin undervisning ger någon påverkan på 
deras self-efficacy, prestationsbaserad självkänsla och i förlängningen deras fysiska 
prestationer. Eleverna har en stor del av den ovan beskrivna mentala träningen i sin 
undervisning där den införs under första årskursen (åk). Fem hypoteser hade formulerats: 

 
1) Elevernas self-efficacy förväntades öka från åk 1 till åk 3 på grund av den ökade mentala 
träningen.  

  
 2) Prestationsbaserad självkänsla förväntades minska från åk 1 till åk 3 på grund av den ökade 

mentala träningen. 
  
 3) Self-efficacy och prestationsbaserad självkänsla förväntades vara negativt relaterade till 

varandra. 
 
4) Fysisk prestation (Cooper-testet) förväntades vara högre från åk 1 till åk 3. 

 
5) Mentalindex förväntades vara positivt korrelerad med self-efficacy. 
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Metod 
 

Deltagare  
 
Denna studies urvalsmetod bestod av ett lämplighetsurval för enkätundersökningen, som 
resulterade i sammanlagt 154 stycken medverkanden. Deltagarna var elever i tre årskurser 
(åk) som går idrottsprogrammet på en gymnasieskola i en mellansvensk stad.  Pojkarna var 75 
till antalet och flickorna var 79 mellan 17 och 19 år. Antalet deltagare i undersökningen var 
53 i åk 1, 28 flickor respektive 25 pojkar, med ett bortfall av 4 individer, 51stycken i åk 2, 26 
flickor och 25 pojkar med ett bortfall av 8 individer. Deltagarna var 50 stycken, i åk 3, 24 
flickor och 26 pojkar, med ett bortfall av 4 personer. Deltagarna fick inte någon ersättning för 
sin medverkan i undersökningen.  
 
Material och variabler 

För att mäta kompetensbaserad självkänsla användes en ny men reliabel och validerad 12-
item skala Comptence based Self-esteem Scale (Johnson & Blom, 2007) här benämnd 
prestation-självkänsla index. Cronbachs alfa för detta index var 0.74. Några exempel på items 
var ”Jag anser att mitt värde som människa beror på hur väl jag lyckas med saker och ting” 
och ”Jag känner att jag duger endast när jag har lyckats väl med något”. Self-efficacy index 
består av en kombination av items från en idrottsspecifik skala (Nilsson, 2004)  och Swedish 
version of the general self-efficacy scale (Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem, 1999). 
Self-efficacyindexet har 16 items och dess Cronbachs alfa värde var 0.72. Exempel på items 
är ”Jag gillar att ställas inför svåra idrottsliga utmaningar”, ”Jag känner mig osäker inför svåra 
idrottsliga utmaningar”, ”Jag vet att jag har kapacitet att klara av nya idrottsliga utmaningar 
på bästa sätt” och ”Jag ser inga svårigheter att förverkliga mina idrottsliga mål”. Vidare 
konstruerade vi ett mentalindex som innehöll items vilka var specifikt riktade mot begreppet 
mental träning, dessa items var följande: ”Jag anser att den mentala träningen har förbättrat 
min ledarskapsförmåga under idrottsutövandet”, ”Jag anser mig hantera känslorna efter en 
förlust på ett bättre sätt på grund av den mentala träningen”, ”Jag anser att den mentala 
träningen har påverkat min koncentrationsförmåga positivt under idrottsutövandet och i andra 
sammanhang”, ”Jag kan lättare hantera provokationer av motståndarna tack vare den mentala 
träningen”, ”Jag anser att mina idrottsliga prestationer har påverkats positivt av den mentala 
träningen i min utbildning”. Mentalindex innehåller 5 items och dess Cronbachs alfa var 0.78.    

En väsentlig faktor var antalet timmar av mental träning som eleverna hade tillgodogjort 
sig. Varje årskurs hade ökad mängd mental träning i undervisningen.  I årskurs 1 introduceras 
eleverna i skolämnen inom mental träning som självmedvetenhet, koncentration, motivation, 
muskulär och mental avslappning samt visualisering. Eleverna i årskurs 1 hade fram till 
studiens genomförande genomgått 5 timmar av mental träning. Under årskurs 2 läste eleverna 
om självförtroende, anspänning, grupprocesser samt en fortsättning på visualiseringen från 
årskurs 1. Eleverna i årskurs 2 hade fram till studiens genomförande genomgått sammanlagt 
13 timmar av mental träning. I Årskurs 3 läste eleverna om, coping, coachning och ”min 
mentala handlingsplan”, de hade fram till studiens genomförande genomgått sammanlagt 33 
timmar av mental träning. Årskurserna 2 och 3 har således fått en kumulerad mängd av 
mental träning under åren vilket var av värde för studien när det gällde att se om mängden 
mental träning gav någon effekt på deras self-efficacy, prestationsbaserad självkänsla och 
vidare på deras fysiska prestationer. Elevernas studier inbegriper föreläsningar, lektioner och 
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praktiska övningar. Av detta byggde vi ett index kallat träningsindex som var baserat sig på 
det totala antalet timmar i idrottspsykologi som eleverna hade fått i sin undervisning.  

      Fysisk prestation – Coopertest  idrottseleverna får i varje årskurs genomgå ett löptest som 
heter Coopertestet, för att mäta deras syreupptagningsförmåga och kondition. Coopertestet går 
ut på att varje deltagare ska springa tretusen meter på kortast tid möjligt, ju lägre tid en 
deltagare har desto bättre syreupptagningsförmåga och kondition. För bättre tränade personer 
bör löptiden vara över åtta minuter, av den anledningen får idrottseleverna springa tretusen 
meter på en flack bana (Svenska ishockeyförbundet, 2002). Testresultaten matades in i 
dataprogrammet SPSS, åtskilt och kollektivt för årskurs ett, två och tre (ej individuella 
värden). Vidare räknade vi ut det sammanlagda medelvärdet för varje grupp (årskurs). 
Författarna fick ta del av resultaten av ansvarig testperson på den aktuella skolan.  
 

 

Procedur  
 
För att rekrytera deltagarna till studien kontaktades lärarna per telefon på det aktuella 
idrottsprogrammet vid gymnasieskolan där enkätundersökningen genomfördes av författarna 
själva. Syftet med studien presenterades för deltagarna, och att uppgifterna skulle behandlas 
enligt de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 1990). Deltagarnas returnerade enkäter var ett 
samtycke till deltagande. I missivbrevet stod vidare information angående undersökarnas 
telefonnummer vid eventuella frågor samt var de intresserade kan få ta del av resultaten i en 
senare fas. Några data angående den mentala träningen samlades inte in eftersom den 
informationen ingick i aktuell årskurs.  Eftersom varje enkät hade ett löpnummer, upprättades 
därför separata listor med löpnummer där varje elev efter att ha fyllt i enkäten fick skriva sitt 
namn vid samma löpnummer på listan som fanns i enkäten, vilket gjorde att vi kunde koppla 
enkäterna till deltagarnas namn. Meningen med detta förfarande var att deltagarna vid behov 
skulle kunna avbryta sin medverkan, då behövde vi undersökare ha möjlighet att spåra och 
radera uppgifterna. Enkätundersökningen ägde rum under tre olika tillfällen där vi 
undersökare var på plats och samlade in enkäterna samt kontrollerade att förfaringssättet blev 
korrekt.  
 

 
Resultat 

 
Resultaten analyserades i följande steg: (i) Deskriptiva centralmått beräknades för 
personlighetsvariablerna. (ii) Två 2x3 variansanalyser genomfördes för att se om kön 
och årskurs (indikerar mental träning) hade effekt på self-efficacy och 
prestationsbaserad självkänsla. (iii) Resultaten av fysisk prestation (coopertest) 
analyserades deskriptivt eftersom endast gruppmedelvärden var tillgängliga. (iv) 
Slutligen beräknades Pearsonkorrelationer mellan variablerna. 
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Figur 1. Medelvärden i Self-efficacy i årskurserna totalt samt för flickor och pojkar.  

Figur 1 visar medelvärden i self-efficacy för årskurserna, med ökad mängd mental träning. En 
2x3 variansanalys (ANOVA) med kön (man, kvinna) och årskurs (1,2,3) som oberoende 
variabler genomfördes för att studera skillnader i self-efficacy. Analysen visade en marginellt 
signifikant effekt av kön F(2,151) = 3.33; p = 0.07, flickor var generellt högre än pojkar, och 
en signifikant huvudeffekt av årskurs F(2,151) = 4.23. p= 0.016, som indikerar ett samband 
mellan årskurs och self-efficacy. Ett post-hoc test visade att det fanns en signifikan skillnad 
(p<0.05) mellan årskurs 2 och årskurs 3. Figur 1 visar att denna skillnad handlade om 
minskning vilket går emot hypotes 1. Däremot kan i figuren ses en tendens till högre self-
efficacy från åk 1 till åk 2, särskilt för flickor. Standardavvikelser (SD) och varians (V) i self-
efficacy, årskurs 1, SD = 0,22, V =.046, årskurs 2, SD = 0,24, V =.059 och årskurs 3, SD = 
0,34, V =.113. Den totala standardavvikelsen och variansen för alla årskurser i self-efficacy är 
SD = 0,27, V =.075. Standardavvikelser (SD) och variansen (V) 

 

Figur 2. Medelvärden i Coopertest i årskurserna totalt samt för flickor och pojkar.  
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Figur 2 visar medelvärden i coopertestet (gruppdata) för eleverna i varje årskurs 
beräknat i minuter och sekunder (fysiska prestationen); ju lägre värden desto bättre 
resultat. Resultatet togs fram genom deskriptiv dataanalys i SPSS (Windows 15.00). Det 
framgår att pojkar generellt presterade bättre. Det framgår vidare att värdena mellan åk 
1 och åk 3 visar en successiv förbättring. Denna tendens var starkast hos flickor. Enligt 
hypotes 4 skulle resultaten förbättras med ökad träningsindex vilket får ett visst stöd 
som antyds av Figur 2.  

Om man studerar och jämför Figur 1 och 2 närmare visas att till årskurs 3 förbättrar 
flickorna sina medelvärden med ytterligare 23 sekunder eller 3 % i Coopertestet medan 
pojkarna presterar sämre då deras testvärden försämras med 43 sekunder eller -6 %. 
Detta trots att man i figur 2 kan utläsa att både flickor och pojkar minskade sina self-
efficacy medelvärden till årskurs 3. Flickorna minskade till M = 3.43, (-6 %) och 
pojkarna till M = 3.38 (-3 %). Förändringen i self-efficacy följer med andra ord inte 
förändringen i fysisk prestanda och flickornas marginellt högre värden på self-efficacy 
skalan ger heller inga fördelar gentemot pojkarna när det gäller den fysiska prestationen 
på Cooper löptest. Det går inte att finna något signifikant samband p = .313 i 
korrelationstest mellan self-efficacy och Coopertestet, vilket demonstreras av de 
motstridiga resultaten ovan.  

 

 

Figur 3. Medelvärden i prestationssjälvkänsla i årskurserna totalt samt för flickor och 
pojkar.  

 Figur 3 visar hur medelvärdet för varje årskurs i prestationssjälvkänsla förändras med ökad 
mängd mental träning. En 2x3 variansanalys (ANOVA) med kön (man, kvinna) och årskurs 
(1,2,3) som oberoende variabler genomfördes för att studera skillnader i prestationsbaserad 
självkänsla. Analysen visade inga signifikanta skillnader varken när det gäller årskurs 
F(2,151) = 0.274,  p = 0.761 eller kön F(1,151) = 0.001, p = 0.974) på den 
prestationsbaserade självkänslan. Inte heller någon interaktion påträffades. Det kan ses i Figur 
3 att en viss minskning framträder i prestationsbaserad självkänsla från åk 1 till åk 3 vilket är i 
enlighet med hypotes 2. Sänkningen var mer markant för flickor. Standardavvikelse och 
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varians för prestationsbaserad-självkänsla årskurs 1, SD = 0.50, V =.255, årskurs 2, SD = 
0.53, V =.284 och årskurs 3, SD = 0.59, V =.343 den totala standardavvikelsen och variansen 
för alla årskurser i prestationsbaserad-självkänsla, SD = 0.54, V =.290. Medelvärde (M), 
standardavvikelse (SD) och variansen (V) i mentalindex för årskurs 1, M=3.27. SD = 0,44, V 
=.196, för årskurs 2, M=3.41, SD = 0.45, V =.203 för årskurs 3 M=3.22, SD = 0.60, V =.363, 
den totala standardavvikelsen och variansen för alla årskurser i mentalindex M=3.30, SD = 
0.51, V =.255.  

Korrelationer mellan variablerna  

Alla index i tabell 1 och 2 korrelerades mot varandra, vidare delades variabeln kön för att 
kunna göra åtskillnad mellan flickor och pojkar. Sedan delades årskurserna upp, det vill säga 
årskurs 1,2. De olika årskurserna samt flickorna och pojkarna i varje årskurs korrelerades 
gemensamt med mentalindex, self-efficacyindex och prestation-självkänslaindex. 

Tabell 1 visar ett signifikant samband för flickorna i alla tre årskurserna 1-3, mellan det 
mentalindex och self-efficacyindex. Pearson korrelation värdet för årskurs 1, r = 0.455, p = 
0.05, för årskurs 2, r = 0.710, p = 0.01, för årskurs 3, r = 0.469, p = 0.05. Tabell 2 visar ett 
signifikant samband för pojkarna i alla tre årskurserna 1-3, mellan det mentala indexet och 
self-efficacyindex. Pearson korrelation värdet för årskurs 1, r = 0.747, p = 0.01, för årskurs 2, 
r = 0.566, p = 0.01, för årskurs 3, r = 0.791, p = 0.01. Vidare visas ett negativt signifikant 
samband mellan mental index och prestation-självkänslaindex för pojkarna i årskurs 2, r = -
.392, p = 0.05. Vidare visas ett negativt signifikant samband mellan self-efficacyindex och 
prestation-självkänslaindex för pojkar i årskurs 2, r = -.512, p = 0.01. Ett positivt samband 
visas mellan self-efficacyindex och prestation-självkänslaindex för pojkarna i årskurs 3, r = 
0.523, p = 0.01. Vidare visas ett signifikant samband mellan Prestation-självkänslaindex och 
mentalindex för pojkar i årskurs 2, r = -.392, p = 0.05. Prestation-självkänslaindex visar 
vidare ett negativt signifikant samband med self-efficacyindex för pojkarna i årskurs 2, r = -
.512, p = 0.01. Prestation-självkänslaindex visar vidare ett signifikant samband med self-
efficacyindex för pojkarna i årskurs 3, r = .523, p = 0.01. 

 
 
Tabell 1 
Pearson  Correlationer Flickor Åk 1-3 

    Mental index       Self-efficacy index          Prestation 
                         självkänsla index 
Mental             Åk1  .455* -.052 
Index Åk2  .710** .070 
 Åk3 .469* .085________ 
Self- Efficacy Åk1   .455* .226  
Index Åk2 .710** .068 
 Åk3  .469*  .162________ 
Prestation Åk1 -.052 .226 
Självkänsla_ Åk2  .070  .068 
 Åk3  .085  .162 ____________ 
**. Korrelation signifikant vid 0.01 nivån 
*. Korrelation signifikant vid 0.05 nivån 
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Tabell 2 
Pearson  Correlationer Pojkar Åk 1-3 
    Mental index        Self-efficacy index           Prestation 
                             självkänsla index 

Mental             Åk1  .747** .162 
Index Åk2  .566** -.392* 
 Åk3 .791** .272________ 
Self- Efficacy Åk1   .747** .202  
Index Åk2 .566** -.512** 
 Åk3  .791**  .523**______   
Prestation Åk1 .162 .202 
Självkänsla_ Åk2  -.392*  -.512** 
 Åk3  .233  .523** ___________ 
**. Korrelation signifikant vid 0.01 nivån 
*. Korrelation signifikant vid 0.05 nivån 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida den mentala träningen har betydelse för 
idrottselevers self-efficacy, prestationsbaserade självkänsla samt om denna kunde relateras till 
fysisk prestation. Effekten studerades indirekt genom att se på skillnader mellan tre årskurser 
med ökad mängd mental träning. Studien visade att self-efficacy skilde sig signifikant mellan 
årskurserna. Hypotes 1 att self-efficacy skulle öka från årskurs ett till årskurs tre fick inte stöd 
i den föreliggande studien. Self-efficacyn ökade ifrån årskurs ett till årskurs två för att sedan 
återgå till ursprungsvärdena årskurs tre. Studien antyder att en ökad mängd mental träning kan 
inverka på idrottselevernas upplevda self-efficacy, dock kan ej några säkra slutsatser dras. 
Varje årskurs totala gruppmedelvärde av de hopräknade löptiderna visade att resultaten hos 
eleverna i årskurs ett, årskurs två och årskurs tre var i stort sett lika. Hypotes 4 prövades dock 
endast med deskriptiva data där det kunde utläsas att elevernas prestationer förbättrades över 
årskurserna, framförallt från årskurs ett till årskurs två. Hypotes 2 i undersökningen att den 
prestationsbaserade självkänslan förväntades minska ifrån årskurs ett till årskurs tre på grund 
av den ökade mentala träningen fick inte stöd i studien, skillnaderna mellan årskurserna var 
obetydliga i det avseendet. En mer markant minskning i nivån påträffades hos flickor men 
nivån höjdes igen hos flickorna i årskurs tre. 

Vidare vad gäller hypotes 3 i studien, att self-efficacy och den prestationsbaserade 
självkänslan skulle vara negativt relaterade med varandra, bekräftades inte. 
Pearsonkorrelationerna i studien visade vidare att det inte fanns några signifikanta samband 
för flickorna i någon årskurs när det gällde upplevda nivåer av deras self-efficacy i 
förhållande till den prestationsbaserade självkänslan över de tre årskurserna. Däremot fanns 
det ett negativt signifikant samband för pojkarna i årskurserna två och ett positivt signifikant 
samband i årskurs tre mellan self-efficacy och den prestationsbaserade självkänslan. Även om 
self-efficacy och den prestationsbaserade självkänslan kunde tänkas samvariera positivt är 
prestations- baserad självkänsla maladaptiv (Johnson & Blom, 2007) eftersom den bygger på 
en låg bassjälvkänsla och indikerar ett kompulsivt och ängsligt prestationsbehov (Johnson & 
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Blom, 2007; Koivula et.al., 2000). Därför förväntas den starkt adaptiva self-efficacy vara 
negativt relaterad med denna typ av självkänsla. Dessutom varierade värdena i totalsamplet 
från en stark negativ korrelation i åk två till en stark positiv korrelation i åk tre vilket gör det 
svårt att kunna dra några mer meningsfulla slutsatser av resultatet.  

    Studien i sin helhet visade en viss antydan till att både self-efficacy och fysisk prestation 
var högre i de klasserna som fått en ökad undervisning och praktik i mental träning. Enligt 
hypotes 1 förväntades det att den mentala träningen skulle öka deltagarnas self-efficacy ifrån 
årskurs ett till tre vilket den inte gjorde; deltagarnas self-efficacy visade sig enbart öka ifrån 
årskurs ett till två för att sedan plana ut i årskurs tre. I stort sett samma gällde fysisk 
prestation, det vill säga den mentala träning eleverna fått i sin undervisning inte ökade deras 
fysiska prestationer nämnvärt. Det fanns dock vissa skillnader i medelvärden som kan 
uppmuntra till vidare studier med mer kontrollerade och precisa mätningar. Hypotes 5 
bekräftas av att pearson korrelationerna visade signifikanta samband mellan self-efficacy och 
mentalindex över alla tre årskurserna, för både flickor och pojkar. Studien visar  att det finns 
ett överensstämmande vad gäller elevernas upplevda self-efficacy för både pojkar och flickor, 
nämligen att båda grupperna förbättrar sina värden till årskurs två. Vidare försämras dessa 
värden i årskurs tre, de planar ut och hamnar på samma nivå som i årskurs ett för både pojkar 
och flickor i alla årskurserna. Båda gruppernas kurvor följer varandra samstämmigt i detta 
avseende. Däremot i prestationsbaserad självkänsla visar kurvorna en motsatt tendens för 
både flickor och pojkar. I årskurs två går kurvorna isär, för att sedan stråla samman i årskurs 
tre. Det vill säga att kurvorna inte följer varandra i något avseende. Dessa omständigheter gör 
att hypotes tre, att self-efficacy och den prestationsbaserade självkänslan förväntades vara 
negativt relaterade till varandra inte kan styrkas. 

 

Reliabilitet och validitet i studien 

Deltagarna i årskurs ett fick agera kontrollgrupp i denna studie, dock inte som kontrollgrupp i 
en rigorös vetenskaplig mening eftersom den inte var identisk ur alla aspekter med de andra 
grupperna, det vill säga årskurs 2 och årskurs 3 och inte saknade helt mental träning (Vedung, 
1998). Kontrollgruppen fick agera som standard vilka grupperna som omfattade årskurs 2 och 
årskurs 3 jämfördes gentemot (Nytell, 1990). Årskurs ett hade hunnit ha endast fem timmars 
mental träning i sin undervisning under hösttermin 2007 när undersökningen gjordes medan 
årskurs två och tre hade hunnit ha tretton timmar respektive trettiotre timmars mental träning i 
sin undervisning. Detta förhållande kan utgöra ett visst hot mot studiens reliabilitet, det är 
svårt att veta hur mycket årskurs, som var oberoende variabeln i vår studie, indikerade 
mängden av mental träning i undervisningen som eleverna fått och därmed försvårar 
möjligheten att dra slutsatser om dess direkta effekt på elevernas self-efficacy, 
prestationsbaserade självkänsla och vidare deras fysiska prestationer. Två möjliga 
bakomliggande variabler kan utgöras (Mcburney & White, 2004) av att mognaden mellan 
deltagarna skiljer sig en del ifrån årskurs ett till tre, vad gäller förmågan att ta till sig den 
mentala träningen. Även kan skillnader finnas i hur de uppfattar och besvarar enkätfrågorna 
om personlighetskaraktär. Elevernas ålder var även det en faktor att beakta i undersökningen, 
då eleverna befinner sig i en ålder där den mentala och fysiska utvecklingen fortfarande pågår. 
En ytterligare faktor var att de fysiska prestationerna måste sättas i ljuset av att det finns 
skillnader mellan pojkar och flickor gällande de fysiska förutsättningarna. Emellertid gjorde 
detta ingen skillnad angående resultaten i undersökningen eftersom pojkarnas och flickornas 
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resultat på löptestet inte ställdes mot varandra. Resultaten angående fysisk prestation som 
mättes i form av Coopers löptest (Svenska ishockeyförbundet, 2002) bör tolkas med stor 
försiktighet. Eftersom endast gruppvärden var möjliga att få kunde inte inferensstatistiska 
analyser utföras. Testet ämnades fungera som ett opartiskt kriterium på deltagarnas 
prestationer. Det bör beaktas att det var olika individer i de tre grupperna som jämfördes 
(figur 1, 2 & 3).   Det ideala hade varit att följa samma deltagare över tid under alla tre 
årskurserna vad gäller deras tider på löptestet samt att få tillgång till personlig prestationsdata. 
Således kan inga slutsatser dras utifrån den aktuella designen om kausala samband mellan 
mentala träningens inverkan på personlighetsvariabler eller prestation. Det bör också beaktas 
att eftersom löptestet är ett rent konditionstest och grundar sig på syreupptagningsförmåga 
samt kondition vilket innebär att en deltagare som har en sämre grundkondition inte kommer 
att få en bättre löptid på grund av exempelvis mental träning eller self-efficacy som denne har 
tillägnat sig i undervisningen. Omvänt, en deltagare med en förstklassig kondition men med 
en sämre tro på sin egen self-efficacy och som inte kunnat tillgodogöra sig den mentala 
träningen kommer garanterat att få en bra tid på löptestet. Detta antyddes genom att self-
efficacy samt den prestationsbaserade självkänslan inte visades statistiskt säkerställda 
samband med Coopertestet överhuvudtaget. I framtida studier kunde prestation indikeras 
genom att följa deltagarnas tekniska och spelmässiga utveckling under träningar och 
tävlingsmatcher, i deras respektive fotbollsföreningar och handbollsföreningar longitudinellt 
samt att kunna utveckla mer korrekta mätmetoder (McBurney & White, 2004). Deltagarna 
som ingick i studien fyllde i enkäterna på den aktuella gymnasieskolan där undersökningen 
gjordes under tre olika dagar. Deltagarna i gruppen årskurs tre fyllde dessutom i en annan 
enkät innan de besvarade denna studies enkät, detta kan ha påverkat reliabiliteten i deras svar 
på grund av trötthetseffekter (Hassmèn & Koivula, 1996).    

   En styrka när det gäller validiteten i denna studie var undersökarnas förförståelse vad 
gäller idrott, vilket visade sig vara till stor nytta vid utformandet/modifieringen av en del 
enkätfrågor för att dessa skulle passa för kollektiva idrotter som fotboll och handboll. 
Enkätfrågorna anpassades också efter deltagarnas ålder, en del av de akademiska uttrycken i 
påståendena omformulerades för att lättare kunna begripas av deltagarna. Ett annat 
sakförhållande av vikt var att undersökarna var på plats när enkäterna delades ut samt ifylldes 
av deltagarna, då undersökarna kunde vara behjälpliga för deltagarna och svara på frågor ifall 
dessa inte förstod något ord eller någon fråga. Med rätt hög sannolikhet hade bortfallet blivit 
större annars i studien på grund av missuppfattningar ifrån deltagarna vid ifyllandet av 
enkäterna (McBurney & White, 2004). Trots vissa metodologiska begränsningar och 
praktiska begränsningar i tillgången till mer ideala data har den föreliggande studien gett en 
viss antydan att mental träning, även i mindre skala, kan fungera som en väg till ökade 
idrottprestationer. Denna effekt är sannolikt inte endast direkt, utan en funktion av inverkan 
av träningen på inre personlighetsmässiga attityder och förhållningssätt som är ett mellanled 
till goda resultat. Dessa rön bör studeras vidare i en longitudienell design och mer adekvata 
indikatorer för fysisk prestation. 
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