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Förord 
 
Denna resa har varit både lång och krokig. Jag har kastats mellan hopp och förtvivlan. Många 
gånger har jag känt att jag aldrig kommer att lyckas och att slutet är allt för långt borta. Men 
det har visat sig att det var möjligt, ljuset i tunneln uppenbarade sig även för mig. Med mycket 
slit, hårt arbete och många tårar så har jag lyckats. Nu är det över. Nu har jag gått i mål. 
 
Detta hade aldrig varit möjligt utan allt det stöd som jag fått. Till att börja med vill jag tacka 
Sveriges förbundskapten i basket 2003, Jan Enjebo, som gav mig tillåtelse att genomföra det 
här arbetet. Även ett stort tack vill jag ge till de landslagsspelare som ställde upp på 
intervjuerna. 
 
Mina handledare, Urban Johnson och Johan Ekengren, har inte bara gett mig den formella 
vägledning som behövs vid en sådan här uppgift utan också stöttat och peppat mig i de 
stunder det känts tungt. Därför vill jag ge Er en extra eloge. Även Rasmus Wallin-Tornberg 
ska i detta sammanhang hyllas, både för den vän Du är och den hjälp jag fått av Dig. Och 
Anna-Lena, Du har också varit fantastisk med Ditt stöd. 
 
Ett särskilt stort tack riktar jag till mamma Elvy, pappa Arne, syster Monica tillsammans med 
Anders, Oscar och Clara, samt släkt och vänner. Ni har alla ställt upp på Ert alldeles 
personliga vis. Ni har stöttat mig i med och motgång, Ni är ovärderliga och utan Er hade detta 
aldrig gått att genomföra. 
 
Tack alla Ni! 
 
Magnus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Krantz, M. (2008). Upplevelser och hantering av anxiety och självförtroende hos 
landslagsbasketspelare före samt under ett internationellt mästerskap. (C-uppsats i psykologi 
inriktning idrott, 61-90 hp.) Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad. 
 

Sammanfattning 
 
Anxiety och självförtroende är två idrottspsykologiska faktorer som enligt tidigare forskning 
är av betydelse för idrottsprestationen i tävlingssammanhang. Syftet med studien var att skapa 
en djupare förståelse för hur fem landslagsspelare i basket upplever och hanterar anxiety och 
självförtroende före samt under ett stort internationellt mästerskap. Fem manliga svenska 
basketspelare intervjuades två gånger vardera; en gång före och en gång efter mästerskapet. 
Instrumenten som användes var två konstruerade intervjuguider baserade på CSAI-2. 
Intervjutexten analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och citatplockmetoden. 
Resultaten visade på att anxiety och självförtroende många gånger kan upplevas som starka 
påverkansfaktorer vid idrottsprestationen i tävlingssammanhang. Av resultaten framkom även 
att hanteringen av anxiety och självförtroende kan ha betydelse för prestationen. I 
diskussionen sammankopplas resultaten med tidigare forskning samt att förslag ges på 
framtida forskning kring anxiety och självförtroende inom idrott. 
 
Nyckelord: Anxiety, Basket, Landslag, Mästerskap, Självförtroende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Krantz, M. (2008). National team basketball player’s experiences and coping with anxiety 
and self-confidence before and during an international championship. (C-thesis in Sport 
Psychology, 61-90 ECTS.) School of Social and Health Sciences, Halmstad University. 
 

Abstract 
 
Anxiety and self-confidence are two factors of sport psychology which are important during 
sport performance. The purpose of this study was to get a better understanding how five 
national team players in basketball experience and cope with anxiety and self-confidence 
before and during an international championship. Five male Swedish basketball players were 
interviewed twice: once before and once after the championship. The instruments used were 
two constructed interview guides. The interview texts were analysed through qualitative 
content analysis and through gathering of quotations. The results showed that anxiety and 
self-confidence often can be experienced as strong factors which influencing upon sport 
performance. The results also showed that coping of anxiety and self-confidence also can 
influence sport performance. In the discussion the results are discussed and compared with 
earlier research and suggestions are given for future research on anxiety and self-confidence 
in sports. 
 
Keywords: Anxiety, Basketball, Championship, National team, Self-confidence 
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Introduktion 
 
Många idrottsmän anser att det är något alldeles speciellt och en ära att få dra på sig en 
landslagströja och försvara sin nations färger. Att utöver idrottandet för sin klubb eller 
förening få delta i något som inte tillhör vardagen. Att sedan få delta i ett stort internationellt 
mästerskap är om än ännu större. Intressant kan då vara att studera ur en idrottspsykologisk 
synvinkel om och hur prestationen påverkas vid deltagande i just sådana 
landslagssammanhang. 
 
I början av augusti 2003 spelade Sveriges herrlandslag i basket tre träningslandskamper under 
ett veckoslut. En knapp månad senare avgjordes europamästerskapen i Sverige. I egenskap av 
värdnation var Sverige direktkvalificerat. Innan dess hade Sverige inte deltagit i ett 
internationellt mästerskap sedan 1995 i Grekland, även det ett europamästerskap. 
 
Under ett sådant här mästerskap finns det säkert många olika sorters psykologiska aspekter 
som påverkar basketspelarna. Exempelvis kan anxiety och självförtroende före och under 
match skilja sig från andra landskamper eller klubblagsmatcher. Detta i sin tur kanske 
påverkar spelarnas förberedelser och deras strategier för hanteringen av sin anxiety och sitt 
självförtroende. Påverkas synen på sitt egna och på sina motståndares idrottsliga kunnande? 
Och hur är förväntningarna, både från sig själva och från andra, vid ett så här speciellt tillfälle 
som ett mästerskap trots allt är? Påverkar detta spelarnas anxiety och självförtroende på något 
vis? 
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang är det därför intressant att studera upplevelser och 
hantering av anxiety samt självförtroende hos landslagsbasketspelare före samt under ett 
internationellt mästerskap.  
 
Begreppet anxiety och närliggande begrepp 
Området kring anxiety intresserar många forskare och begreppen kring ämnet varierar och 
används ofta med olika definitioner. Nedan definieras den här studiens mest använda termer 
så att större tydlighet uppstår. 
 
     Arousal 
Arousal beskrivs, enligt Martens, Vealey och Burton (1990a), som en generell fysiologisk och 
psykologisk aktivering som varierar från djup sömn till extrem upphetsning. Exempel på 
aktivering som spänner sig inom detta kontinuum är koma vid låg arousal och raseri vid hög 
arousal. Observerbart är att arousal inte anger riktning, varken positiv eller negativ, utan 
enbart intensitet, fortsätter Martens, et al. (1990a). Med andra ord; en persons arousal kan 
vara lika stark om denne vunnit en stor summa pengar som om en nära anhörig avlidit. 
Arousal kan mätas genom exempelvis puls, blodtryck eller andning (Gould, Greenleaf & 
Krane, 2002). 
 
     Anxiety 
Anxiety kan beskrivas som ett negativt känslomässigt tillstånd, som kännetecknas av oro, 
nervositet och negativa förväntningar, tillsammans med en fysisk aktivering av kroppen 
(Gould et al., 2002). Begreppet är kopplat till arousal men som tidigare nämnts refererar 
arousal, enligt Martens, et al. (1990a), enbart till intensiteten medan anxiety refererar till både 
intensitet och riktning. Martens, et al. (1990a) menar vidare att anxietyn ofta förhöjs av 
stimuli i miljön som upplevs som hotande. 
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     Trait och state anxiety 
Forskning kring anxiety började, enligt Martens, Burton, Vealey, Bump och Smith (1990b), 
på 1950-talet. Ett tag uppstod förvirring i anxietylitteraturen huruvida anxietyinstrumenten 
mätte en generell tendens av anxiety eller ett mer tillfälligt anxietytillstånd. Mer och mer 
specifik forskning följde de kommande årtiondena, bland annat Spielberger (1966) som 
åtskiljde trait och state anxiety. Trait anxiety (A-trait) identifierades som en stabil faktor och 
kan beskrivas som ett personlighetsdrag, medan state anxiety (A-state) varierar från situation 
till situation. Spielberger (1966) menar att A-state karaktäriseras av subjektiva, medvetet 
uppfattade känslor av oro och anspänning, som följs av eller förknippas med aktivering eller 
upphetsning av det autonoma nervsystemet. A-Trait refererar däremot till vilken grad 
individen tenderar att uppfatta situationer som hotande och reagerar på dessa med ett visst 
mått av A-state. 
 
     Kognitiv och somatisk anxiety 
Från 1960-talet och framåt började forskare, enligt Martens, et al. (1990b), titta på två 
ytterligare dimensioner vad gäller anxiety, som i kombination kallas för den 
multidimensionella teorin. Den ena, kognitiv anxiety, är den mentala komponenten och 
orsakas av negativa förväntningar av framgång eller negativ självvärdering. Kognitiv A-state 
har, enligt Martens, et al. (1990b), ett nära samband med oro, en mental process som återfinns 
genomgående i vårt samhälle. Inom idrotten uppstår kognitiv A-state i form av negativa 
förväntningar kring prestationen och negativ självvärdering, i form av plötslig oro, störande 
visualiseringsbilder, eller både och. Den andra dimensionen, somatisk anxiety, refererar till 
den fysiologiska anspänning som utvecklas direkt från en individs autonoma arousal (Martens 
et al., 1990a). Exempelvis medför somatisk A-state responser som snabb hjärtfrekvens, korta 
andetag, fuktiga händer, fjärilar i magen och spänningar i musklerna. 
 
Syftet med att mäta kognitiv och somatisk A-state var för sig är att de uppkommer ur olika 
ursprung och att de influerar beteendet olika. Martens, et al. (1990b) menar exempelvis att en 
stressor kan påverka en persons kognitiva state anxiety medan samma stressor kan påverka en 
annan persons somatiska state anxiety. Det kan också vara så att situationer som liknar 
varandra kan göra att en och samma person reagerar med kognitiv A-state eller somatisk A-
state vid olika tillfällen. Kognitiv anxiety håller sig, enligt Martens, et al. (1990b), på en 
relativt konstant nivå under hela tiden fram till tävling. Det gör också somatisk anxiety 
förutom dygnet före tävling då den börjar öka markant och blir allt starkare ju närmre 
tävlingsstarten kommer. Båda sorters anxiety kan börja en vecka före tävling men även ännu 
tidigare förekommer. 
 
Kognitiv anxiety, antas av Gould et, al. (2002), ha ett starkt negativt linjärt samband med 
prestationen, det vill säga ju högre anxiety desto sämre utförande. Somatisk anxiety däremot 
antas ha ett samband med prestationen i form av ett inverterat U. Här främjas prestationen av 
arousal upp till en viss punkt men försämras sedan därefter. Vidare kan det skilja sig mellan 
olika individer var detta U har sin topp; en del är som bäst då deras arousal är låg, medan 
andra presterar som bäst då deras arousal är hög. 
 
     Anxiety och självförtroende 
Martens, et al. (1990b), introducerade självskattningsformuläret Competitive State Anxiety 
Inventory-2 (CSAI-2), vilket är ett instrument som från början var designat för att enbart mäta 
dimensionerna somatisk A-state och kognitiv A-state i tävlingssituationer. Under dess 
utveckling och genom faktoranalyser fann Martens, et al. (1990b) en tredje komponent som 
var oberoende av de båda andra. Denna tredje faktor visade sig vara en kognitiv komponent 
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och var motsatsen till kognitiv A-state och benämndes ”självförtroende”. Martens, et al. 
(1990b) upptäckte att dimensionen självförtroende har ett linjärt positivt samband med 
prestationen och menar att kognitiv A-state och självförtroende representerar varsin ände på 
en skala. Detta ger att självförtroende är ytterligare en mental komponent och orsakas av 
positiva förväntningar av framgång eller positiv självvärdering. Dock har detta synsätt 
mottagit kritik, då idrottare har uppgett att de kan ha hög kognitiv anxiety och samtidigt ha 
högt självförtroende (Hardy, Jones & Gould, 1996). Begreppet självförtroende är ett komplext 
begrepp och har ofta definierats på olika sätt (Hardy et al., 1996). I denna studie kommer 
begreppet att användas, enligt Martens, et al. (1990b) definition, som en motsats till kognitiv 
anxiety. 
 
     Strategier och konsekvenser av anxiety och självförtroende 
Det finns många olika strategier för att reglera arousal; mestadels för att minska men även för 
att öka den (Zaichkowsky & Baltzell, 2001). Dessa strategier kan kategoriseras antingen som 
självreglerande (idrottaren utför det själv) eller konsultreglerande (idrottaren tar hjälp av 
tränare eller mental rådgivare). Självreglerande arousalstrategier delas ofta in i antingen 
somatisk reglering, till exempel progressiv muskuläravslappning och andningskontroll, och 
kognitiv reglering, exempelvis visualisering och eget inre samtal. 
 
Savoy och Beitel (1997) visar i en studie med hjälp av självskattningsformuläret CSAI-2 hur 
ett mentalt träningsprogram hjälper kvinnliga basketspelare att reglera sin state anxiety och 
sitt självförtroende innan match. I den studien minskar både kognitiv och somatisk A-state 
såsom hypotesen var framlagd medan självförtroendet inte gav den effekt som det var tänkt. I 
deras diskussion framhävs det dock hur svårt det är att hitta optimala mentala 
träningsprogram. 
 
Vilka blir då konsekvenserna av anxiety och självförtroende? Liao och Masters (2002) menar 
att idrottssituationer som skapar stress och höjd anxiety medför större fokus på sig själv och 
därmed många gånger också irrelevant fokus. Arbetet börjar således utföras mer medvetet och 
inte så automatiskt som inövade mönster bör göras. Liao och Masters (2002) betonar speciellt 
att utförandet av en uppgift lätt blir sämre vid hög anxiety om denna övats in med stor 
uppmärksamhet på detaljer i utförandet. Generellt sett ger, enligt Zaichkowsky och Baltzell 
(2001), högre somatisk anxiety sämre motorik och koordination till följd av bland annat 
muskelspänningar. Perkins, Wilson och Kerr (2001) pekar dock på att somatisk anxiety med 
positiv riktning många gånger skapar en bättre prestation. 
 
Davids och Gill (1995) fann i en studie att förhöjd kognitiv anxiety i samband med lägre 
självförtroende och stabil somatisk anxiety kan associeras med en minskning av arbetsminnets 
kapacitet före tävling. Liknande resultat har Adam, Teeken, Ypelaar, Verstappen och Paas 
(1997) kommit fram till, där högre anxiety resulterar i ett sämre arbetsminne men ett bättre 
långtidsminne. 
 
     Förberedelser och rutiner 
Omfattande forskning visar på att rutiner före tävling är ett effektivt sätt att höja och bibehålla 
kvaliteten i prestationen (Cohn, Rotella & Lloyd, 1990; Ravizza & Osborne, 1991). Detta 
gäller såväl elitidrottsmän som nybörjare (Lidor & Singer, 2000). Taylor och Wilson (2002) 
pekar på flertalet värdefulla aspekter vad gäller rutiner angående anxiety och självförtroende: 
de skapar en större trygghet i situationen eftersom idrottaren blir familjär med rutinerna; de 
minskar sannolikheten för oväntade händelser då rutinerna ger idrottaren en större kontroll 
över situationerna; och de skapar mer konsekventa tankar, känslor och beteenden och höjer 
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även självförtroendet. Dessutom, menar Taylor och Wilson (2002), att oavsett hur viktig 
tävlingen är, kan idrottaren, med hjälp av sina rutiner, skapa en känsla av att ”det här bara är 
ännu en i raden av tävlingar” i vilken denne skall försöka prestera sitt bästa. 
 
Vidare menar Taylor och Wilson (2002) att rutinerna bör innehålla alla de faktorer som kan 
påverka tävlingsprestationen, till exempel mat, utrustning, uppvärmning och mentala 
förberedelser. Varje idrottare bör utveckla sina personliga rutiner och i lagsporter, såsom 
basket, måste då lagets gemensamma förberedelser beaktas. Singer (2002) betonar hur viktigt 
det är att idrottaren automatiserar sina rutiner så pass mycket att de genomförs utan någon 
större medvetenhet, oavsett situation och omständigheter. Detta för att fokus och 
koncentration istället ska kunna läggas på själva idrottsutövandet. Detta gäller rutiner såväl 
före som under tävling. 
 
I Czech, Ploszay och Burkes (2004) studie observeras tävlingsrutiner för basketspelare före 
straffkast. Forskarna övervakade och dokumenterade tävlingsrutinerna för varje straffkast som 
någon av spelarna i de utvalda lagen tog. Resultaten visar att de basketspelare som gör en 
speciell, personlig rutin har en högre straffkastprocent än de som inte följer en speciell rutin. 
 
     Egna insatsens och motståndarens värde 
Ntoumanis och Jones (1998) visar på skillnader i huruvida anxiety påverkas av idrottarens 
upplevelse av kontroll. Känner idrottaren en inre kontroll, där han eller hon starkt kan påverka 
situationer, upplevs anxiety ofta i en positiv riktning. Om idrottaren istället upplever att denne 
har svårt att påverka händelser, skapar detta en mer negativ anxiety. Dessa skillnader är störst 
vid kognitiv anxiety men yttrar sig även vid somatisk. Dock, fortsätter Ntoumanis och Jones 
(1998), kan avvikelser förekomma. Om exempelvis idrottaren känner ett stort personligt 
ansvar, som ofta ökar i takt med tävlingars betydelse, kan detta skapa en mer negativ känsla 
av anxiety och ett sjunkande självförtroende. 
 
Thuot, Kavouras och Kenefick (1998) undersöker i sin studie inom basket, med hjälp av 
självskattningsformuläret CSAI-2, huruvida effekterna av den upplevda förmågan hos 
motståndarna (svårt, medel och lätt motstånd) påverkar A-state före tävling. Resultaten visar 
att basketspelarna får signifikant högre kognitiv och somatisk anxiety och ett lägre 
självförtroende när den upplevda fömågan hos motståndarna ökar. Thuot, et al. (1998) 
beskriver vidare att de kognitiva anxietynivåerna var signifikant lägre vid möte med de 
upplevt lätta motståndarna i jämförelse med de upplevt medel- och svåra motståndarna, men 
ingen skillnad fanns mellan de båda sistnämnda. De somatiska anxietynivåerna ökade 
signifikant desto svårare motståndet upplevdes. Självförtroendet är signifikant lägre vid möte 
av upplevt svårt motstånd jämfört med upplevt medel- och lätt motstånd. Denna signifikanta 
självförtroendeminskning indikerar att basketspelarna har lägre förväntningar på att lyckas 
mot upplevt svårare motstånd än mot lag som ses vara ett medel eller lätt motstånd. 
 
     Förväntningar  
O’brien, Hanton och Mellalieu (2005) visar i sin studie hur förväntningar påverkar anxiety 
och självförtroende före tävling. Intensitet och riktning på anxiety och självförtroende 
beskrivs som en funktion av de förväntningar och upplevda insatser som idrottaren har. 
Resultaten tyder på att deltagare som rapporterar positiva förväntningar samtidigt som de känt 
att de presterat bra upplever framförallt mindre kognitiv anxiety och bättre självförtroende. I 
Solomons (2001) studie undersöks bland annat huruvida andra idrottares och tränares 
förväntningar påverkar idrottaren. Åtta division 1 lag inom olika bollsporter, bland annat 
basket, deltog. Ett intressant signifikant resultat var tränarens värdering av idrottarens 
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självsäkerhet och självförtroende. Detta innebär att om tränaren tydligare kan deklarera 
idrottarens psykologiska förmågor skulle förväntningarna och prestationerna kunna förbättras 
(Solomon, 2001). 
 
Enligt Bar-Eli och Tenenbaum (1992) påverkas idrottarens anxiety och självförtroende i 
tävlingssammanhang av både egna och lagkamraters förväntningar, där de sistnämnda ges i 
uttryck av olika responser. De menar att negativa responser och oväntade händelser är starkt 
associerade till ett sämre psykologiskt tillstånd medan positiva responser och förväntade 
händelser bidrar till ett bättre. Lagkamraters responser, som exempelvis kroppsspråk och 
kommentarer, påverkar idrottares psykologiska tillstånd mycket starkt oberoende om dessa 
responser är positiva eller negativa. Däremot betyder det inte lika mycket om respons uteblir. 
Vidare beror också responsernas betydelse på hur aktivt de uttrycks; ju högre intensitet desto 
större påverkan. Responser påverkar också mer vid en händelse där idrottaren lyckats eller 
misslyckats, än vid en icke-händelse. Lagkamraters responser förstärker idrottarens 
psykologiska tillstånd på det motoriska beteendet och utförandet. Även förväntningar 
förstärks men betydligt mindre än vad responser gör. Dock gör höga förväntningar att 
lagkamraters responser blir viktigare och låga förväntningar gör att lagkamraters responser 
blir mindre viktiga (Bar-Eli & Tenenbaum, 1992). 
 
Greenleaf, Gould och Dieffenbach (2001) intervjuar i sin studie olympiska idrottare som 
lyckats respektive misslyckats uppnå sina prestationsförväntningar. De idrottare som 
misslyckats uppger att de inte känt något större stöd varken ifrån fans, publik eller familj och 
vänner och att detta påverkat dem negativt. Även media är en faktor som påverkar. Om 
idrottaren får höga förväntningar på sig från media kan detta distrahera denne på ett negativt 
sätt medan lägre förväntningar ofta ger idrottaren en större chans att koncentrera sig på själva 
prestationen. Vidare belyser Greenleaf, et al. (2001) hur viktiga tränarna är som 
prestationsfaktor. Idrottare som överträffade sina förväntningar rapporterade ofta om sin 
positiva kontakt med tränarna och att de kände tillit och vänskap med sina tränare. Detta i 
motsats till de idrottare som misslyckades med sina förväntningar som många gånger kände 
att de låg i konflikt med tränaren, inte kände någon tillit till tränaren, hade dålig 
kommunikation med och låga förväntningar från tränaren. 
 
Tidigare forskning har alltså studerat dessa fenomen men då ofta med ett kvantitativt 
förhållningssätt, exempelvis genom CSAI-2. Därför är det relevant att utifrån ett sådant 
vedertaget instrument arbeta vidare på ett djupare plan, och detta med ett kvalitativt 
angreppssätt. 
 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur fem landslagsspelare i basket 
upplever och hanterar anxiety och självförtroende före samt under ett stort internationellt 
mästerskap. 

Metod 
 
Informanter 
Studien utfördes på fem spelare ur Sveriges herrlandslag i basket i samband med 
europamästerskapet på hemmaplan 2003. Åldersintervallet på informanterna var mellan 25 
och 31 år och medelåldern var 28 år. Informanterna valdes ut i samråd med landslagets 
förbundskapten. Eftersom den slutgiltiga truppen till europamästerskapet togs ut strax efter 
det första intervjutillfället valdes de fem spelare som förbundskaptenen ansåg vara givna även 
till mästerskapet. Dessa spelare ansågs också få mycket speltid både under 
träningslandskamperna och under europamästerskapet. 
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Tabell 1. Statistik om informanterna. 
Spelare Ålder År i landslaget Landskamper 

1 31 2 23 
2 27 9 97 
3 25 6 75 
4 32 9 120 
5 25 6 47 

Genomsnitt 28,0 6,4 72,4 
 
Instrument 
Instrumenten som användes i studien var två semistrukturerade intervjuguider (se Bilaga 1 
och Bilaga 2), då varje spelare intervjuades vid två tillfällen. Dessutom användes ett skriftligt 
frågeformulär (se Bilaga 3) som informanterna fick fylla i vid den första intervjun.  
 
Intervjuguidernas frågor baserades på instrumentet CSAI-2 (Martens et al., 1990b), men 
ytterligare teman lades till för att få en djupare förståelse hur spelarna upplevde och hanterade 
anxiety och självförtroende före samt under ett stort internationellt mästerskap. CSAI-2 är ett 
idrottsspecifikt, självrapporterande instrument som mäter tre dimensioner: kognitiv anxiety, 
somatisk anxiety och självförtroende. I CSAI-2 ombeds informanterna att ange hur de känner 
sig inför en viss situation (till exempel en tävlingssituation) där svarsalternativen sträcker sig 
från 1 (Instämmer inte alls) till 4 (Instämmer mycket). Detta instrument har visat sig ha såväl 
hög validitet som reliabilitet (Martens et al., 1990b).  
 
Totalt delades intervjumallen in i sex olika teman: Anxiety – före och under match, 
Självförtroende – före och under match, Strategier och konsekvenser för anxiety och 
självförtroende, Förberedelser och rutiner, Egna insatsens och motståndarnas värde samt 
Förväntningar. De båda intervjuerna byggde på samma teman men har framarbetats på olika 
sätt för att passa de olika intervjutillfällena. Vid första intervjutillfället handlade frågorna om 
hur spelarna upplever och hanterar anxiety och självförtroende under träningslandskamperna 
samt hur de tror att det kommer att bli rörande dessa ämnen under europamästerskapet. Vid 
det andra intervjutillfället handlar frågorna enbart om hur spelarna har upplevt och hanterat 
anxiety och självförtroende under själva mästerskapet. 
 
Det skriftliga frågeformuläret handlar också om samma teman och innehåller fem frågor. 
Formuläret fylldes i av informanterna vid första intervjutillfället för att sedan användas som 
uppföljning vid det andra. Det ansågs lättare att utföra en uppföljning vid andra intervjun med 
hjälp av skriftliga svar ifrån den första. 
 
Procedur 
Studien inleddes med att kontakt etablerades med landslagets förbundskapten via telefon. 
Denne godtog att intervjuer inom aktuellt område kunde genomföras i samband med det 
europeiska mästerskapet. En månad före mästerskapet genomfördes den första intervjun med 
var och en av de fem spelarna under en landslagssamling. Intervjuerna genomfördes i ett 
avskiljt rum på det hotell som spelarna bodde på.  
 
Före intervjun berättade författaren för respektive informant vem författaren är samt vad och 
vart denne studerar. Vidare delgavs de etiska riktlinjer som gällde: att intervjun är frivillig och 
får avbrytas när som helst; att intervjun kommer att spelas in på band, och om informanten 
godkänner detta kommer aktuellt band att förstöras så fort intervjun är utskriven; att 
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intervjusvaren är konfidentiella; att informanterna kommer att kunna få ta del av respektive 
intervjusvar och även hela studien när den är färdigställd. Efter det beskrevs syftet med 
studien. Dessutom förklarades de begrepp som var centrala, det vill säga anxiety och 
självförtroende. Dokumentation av intervjuerna skedde med hjälp av bandspelare och varje 
intervju varade cirka 50 minuter. 
 
Den andra intervjun genomfördes med samma fem spelare cirka en vecka efter att svenska 
landslaget avslutat mästerskapet, vilket skedde direkt efter gruppspelet genom tre raka 
förluster. Enligt överenskommelse etablerades kontakt denna gång direkt med spelarna, via 
telefon. Deltagarna intervjuades även denna gång i ett avskiljt rum på det hotell där de befann 
sig. Före intervjun delgavs samma information som vid den första intervjun, det vill säga 
etiska riktlinjer, studiens syfte samt centrala begrepp. Även denna gång dokumenterades 
intervjuerna med bandspelare och varje intervju varade cirka 50 minuter. 
 
Dataanalys 
Alla intervjuerna skrevs ut i sin helhet som text. Varje intervju omfattar ungefär fem A4-
sidor. På de utskrivna intervjuerna genomfördes citatplocksmetoden. Enligt Kvale (1997) är 
intervjucitat det mest förekommande sättet att presentera resultat från intervjustudier. 
Intervjucitaten exemplifierar och interagerar med den övriga resultatdelen på ett tydligt och 
överskådligt vis. För att höja studiens validitet genomfördes citatplock på utvalda delar av 
intervjutexten även av en för studien oberoende person med goda kunskaper inom ämnet 
(magisterexamen i psykologi inriktning idrott). Valet att denne enbart använde sig av utvalda 
delar av intervjutexten grundar sig på de etiska riktlinjer kring konfidentiell behandling av 
intervjutexterna som huvuddeltagarna försäkrats. I stort sett valdes samma citat ut av både 
författaren och den oberoende personen, och i de fall som de inte överensstämde följde 
givande diskussioner. 
 
På de utskrivna intervjuerna genomfördes även kvalitativa innehållsanalyser. Detta innebär en 
reducering av texten utan att förlora det väsentliga. Olika aspekter av det studerade fenomenet 
beskrivs genom de skilda kategorierna och där underkategorier används för att ytterligare 
strukturera innehållet. Fullständiga tabeller återfinns i Bilaga 4:I-VI. 
 
Analysen följde en stegvis process: 
 

1. För att få full förståelse för intervjupersonernas svar lästes intervjupersonernas svar 
noggrant igenom. 

2. Meningsenheter kring de sex områdena; Anxiety – före och under match, 
Självförtroende – före och under match, Strategier och konsekvenser för anxiety och 
självförtroende, Förberedelser och rutiner, Egna insatsens och motståndarnas värde 
samt Förväntningar plockades ut ur intervjuutskrifterna och placerades därefter i dessa 
områdesgrupper. 

3. Meningsenheterna kondenserades till mindre betydelseenheter, där meningsenhetens 
”kärna” bevarades. 

4. Betydelseenheterna reducerades till en kod. 
5. Koder med gemensamma nämnare delades in i underkategorier. 
6. Underkategorierna grupperades in i kategorier. 
7. Slutligen återknöts dessa kategorier till de sex områdena som beskrivs i punkt 2. 
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Resultat 
 
Resultatdelen kommer att struktureras utifrån tabellernas sammanfattande teman (se Bilaga 
4:I-VI) samt baseras på relevanta citat från intervjupersonerna. 
 
      Anxiety – före och under match 
Det sammanfattande temat för Anxiety – före och under match (se Bilaga 4:I) visar bland 
annat på att anxiety ofta har en positiv riktning under träningslandskamperna medan den har 
en tendens att bli negativ och starkare vid mästerskapet. 
 
Spelarna börjar känna av anxietyn antingen dagen innan eller samma dag som matchen äger 
rum. Några får det direkt på morgonen, medan andra känner av det först en timme innan 
match. Detta är det vanligaste inför träningslandskamper. 
 
Under mästerskapet hade tre av spelarna känt anxietyn komma tre till sju dagar före första 
matchen. De andra två kände sig lugna och märkte bara av lite anxiety timmarna innan match. 
Igångsättare av anspänningen kunde vara att mycket media fanns i närheten och att det kändes 
kul att det äntligen skulle dra igång. En spelare kände av det på ett lite mer negativt sätt när 
han exempelvis tänkte på hur nära mästerskapet helt plötsligt var. 
 
Vid träningslandskamper blir den kognitiva anxietyn ganska stark för flera av spelarna. En 
spelare ser det som något positivt, medan tre andra känner att det är negativt. Två av dessa 
spelare försöker då medvetet arbeta med dessa tankar och vända dem till något bra istället. Så 
här säger en spelare: 
 

”Ja, jag försöker att göra det till något positivt att man använder det på, ja, man 
laddar upp inför match och då brukar jag ofta kanske bara ligga och blunda och gå 
igenom sekvenser ur matchsituationer och oftast då på ja, eller bara positiva saker 
som man gör på plan.” 

 
Vid själva mästerskapet drog den kognitiva anxietyn åt det positiva hållet för fyra av spelarna. 
En av dem sammanfattar bra hur de allihop kände: 
 

”Då kändes det bara kul, man blev liksom, nu var det dags, nu var det verkligen dags. 
Jag vet inte, det var mycket publik och stämningen var bra så där och det var mycket 
svenskar där.” 

 
Vid träningslandskamper får tre utav spelarna någon form av somatisk anxiety omkring en 
timme innan matchstart. En av dessa kan känna av att hjärtat slår lite fortare. Två andra kan 
känna sig trötta och slöa i kroppen. Detta är något som oftast släpper vid matchstart, men som 
kan återkomma vid avgörande lägen av matcher. De övriga två är så pass vana vid den här 
sortens matcher att de inte känner av någon märkbar somatisk anxiety. En summering av den 
somatiska anspänningen under mästerskapet tyder på att alla känt den som positiv eller inte 
känt av den alls.  
 
Vanligtvis brukar ingen av spelarna känna av någon större intensitet av anxiety. Den har oftast 
varit starkare när de var yngre, men att det är något de kommit över när de blivit äldre. En 
spelare känner att den kognitiva anxietyn oftast är starkare än den somatiska. Riktningen på 
anxietyn beskrivs i sin helhet som positiv för alla fem, även om det förekommer att den kan 
bli negativ ibland. Så här beskriver en spelare: 
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”Nu på senare tid kanske man börjat tänka att det är en positiv känsla för nu vet man 
att det oftast har gått bra när det har varit så här lite, ja varit mer nervös men ja, så 
det är väl mer en positiv känsla nu när man får det.” 

 
Under mästerskapet ökade däremot intensiteten på anxietyn ganska markant, även om den 
kunde pendla upp och ner. En spelare såg anxietyn mestadels som något negativt. Det släppte 
under matchdagarna, men återkom däremellan. En annan kände det som negativt före första 
match, men att det sedan vände i de resterande matcherna. Övriga spelare talade bara i 
positiva ordalag om hur de hade känt och tänkt, till exempel: 
 

”Mmm, det kändes väldigt bra, för mig i alla fall personligen, så ingen nervositet och 
så där utan det kändes som att när man steg ut på golvet där så ska det bli jävligt kul 
alltså.” 

 
     Självförtroende – före och under match 
Det sammanfattande temat för Självförtroende – före och under match (se Bilaga 4:II) visar 
att spelarna generellt sett har ett högt självförtroende under träningslandskamper och inför 
mästerskapet. Under mästerskapet fortsätter några av spelarna att ha ett konstant högt 
självförtroende medan det pendlar upp och ner för tre av dem. 
 
Alla spelarna menar att de har ett bra eller mycket bra självförtroende, men att det alltid kan 
bli bättre. De är inne på att självförtroendet pendlar upp och ner och att det är deras form som 
avgör. Även de framgångar de haft i landslaget stärker dem. Allt detta gör att de fått ett bra 
självförtroende i landslaget. Detta belyses bra i citatet: 
 

”Om man säger bara överhuvudtaget, så ser jag mig själv som en spelare som har 
självförtroende ja, under en större del men det går ju upp och ner helt klart. Så att 
det är aldrig så att säga nere i botten och det är inte alltid jag är uppe på toppen 
heller vad det gäller ja, ooh vad mycket självförtroende jag har. Utan det kommer när 
man, lagkompisar, coacher, förtroende och framgång på plan. Det är så man får 
tänka.” 

 
Just lagarbetet är en viktig faktor, som gör att självförtroendet stärks hos spelarna. De hjälps 
åt och vet om att en positiv laganda ger resultat. Så här uttrycker en spelare det: 
 

”Mitt självförtroende är jättebra. Jag tänker före varje match, vad jag ska göra mot 
min kille. Jag tänker först vad jag ska göra så jag gör bra och sen hur jag kan hjälpa 
mitt lag. Jag tänker, mitt lag kan bli bättre om jag spelar jättebra.” 

 
Det är bara en av spelarna som känner att självförtroendet borde vara bättre och att hans spel 
blir lidande av detta. De övriga upplever att de har ett bra självförtroende på plan, att de vågar 
göra allt de vill och kan. De intalar sig att de själva är den som är bäst på plan och de känner 
att de har fullt förtroende från coachen. 
 
När det gäller självförtroendet utanför plan är alla överens om att självförtroendet är bra. De 
känner att alla kan prata med alla och om det är någon som ser ut att vara lite utanför så 
försöker de hjälpa in honom i laget. Ett exempel på detta är: 
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”Visst det är vissa spelare som kanske inte känner sig lika trygga som jag och andra 
spelare men då får vi hjälpa till och ja, men jag tycker att vi har gjort stora framsteg 
där faktiskt. Så att det är ingen som är utanför.” 

 
Hur spelarna upplevde självförtroendet under mästerskapet var lite kluvet. Tre av dem tyckte 
självförtroendet var bra och att det byggts upp på ett positivt sätt under månaden innan. Även 
om de inte tyckte att resultaten gick deras väg i själva mästerskapet, så höll de ändå 
självförtroendet uppe. En av dessa tre menade dessutom att de nedslående resultaten istället 
gjorde att de ville kämpa ännu hårdare. Den fjärde spelaren tyckte att självförtroendet 
pendlade upp och ner i takt med resultaten i matcherna. Den femte började inse storheten i 
mästerskapet och uttrycker det så här: 
 

”Det var fem dagar innan, då var självförtroendet på topp där. Och sen där, de sista 
dagarna innan då började man riktigt fundera… det är de här jättarna vi möter. Då 
sjönk det ner lite. Då var vi säkert inte på topp kan jag inte säga, när matcherna 
började.” 

 
Under själva matcherna i mästerskapet var självförtroendet någorlunda konstant bra för tre av 
spelarna. Även om spelet ibland gick dem emot fortsatte de att kämpa på. De andra två fick 
inte ut riktigt så mycket som de ville. De tvekade och var rädda för att göra fel. 
 
Mellan matcherna flöt allt på som vanligt. Det var inget speciellt bara för att det var 
mästerskap, utan de flesta kände sig trygga i gruppen. Bara en betonade att han betedde sig 
lite annorlunda jämfört med andra landslagssamlingar och att detta inte var helt positivt. 
 
      Strategier och konsekvenser för anxiety och självförtroende 
Det sammanfattande temat för Strategier och konsekvenser för anxiety och självförtroende (se 
Bilaga 4:III) visar att spelarna mer eller mindre använder sig av olika strategier för att påverka 
anxiety och självförtroendet. Det kan exempelvis vara avslappningsövningar, tankestopp och 
samtal med mental rådgivare. Vidare får prestationen konsekvenser beroende på anxiety och 
självförtroendenivån, både i positiv och negativ riktning. 
 
Alla spelarna har någon form av strategi för att kontrollera sin anxiety och sitt självförtroende. 
Dessa strategier är ett hopplock av metoder. En del har de lärt sig av olika mentala rådgivare 
och en del har de funnit ut själva under åren som spelare. Mycket handlar om tankearbetet. 
Om det kommer in negativa tankar, försöker de få stopp på dem så fort som möjligt. Istället 
försöker de visualisera minnen på positiva händelser inom basketen.  
 
Under mästerskapet hade de diskussioner med mental rådgivare, både i grupp och 
individuellt. Detta ansågs mycket värdefullt och inspirerande. Ett par använde sig av positiva 
målbilder och en spelare beskrev hur han slappnade av och stängde ute störande moment: 
 

”Jag försökte bara, ja slappna av så mycket som möjligt. Kanske inte läsa 
tidningarna och såna där. Inte försöka få in så mycket störande moment utifrån då 
utan ja försöka ja börja slappna av och inte isolera sig men liksom bara vara själv 
men inte ha en massa störande moment runtomkring.” 

 
Konsekvenserna av anspänning och självförtroende skiljer sig en del mellan spelarna. När det 
gäller det kreativa spelet menar tre av dem, att en viss grad av anspänning är perfekt för 
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koncentrationens skull. Både för hög somatisk och för hög kognitiv anxiety påverkar dem 
dock i negativ riktning. Så här uttrycker en spelare det: 
 

”Får man en kroppslig anspänning under match så påverkar det tycker jag just den 
här spontaniteten och kreativiteten. Jag spelar mycket bättre när jag liksom, när jag 
bara kör på och jag inte tänker så mycket på vad det är som…vad jag måste göra och 
vad som händer utan när jag liksom bara får bort tankarna på vad som ska hända, 
det är då som jag spelar som bäst.” 

 
De båda andra spelarna menar att de behöver en bra start i matchen, annars skapas lätt 
negativa tankar som är svåra att komma ur. 
 
När spelarna sen tittade tillbaka på själva mästerskapet hade två av spelarna känt ett högt 
självförtroende, vilket gjorde att de kunde spela ett aggressivt och kreativt spel. Så här säger 
en spelare med högt självförtroende: 
 

”Det är väl att man är, inte passiv, utan man är liksom aggressiv när man spelar.”  
 
Två andra kände att självförtroendet och anxietyn pendlade upp och ner beroende på 
utförandet. Den femte spelade mycket bättre i de två avslutande matcherna. Då kände han låg 
anxiety. Detta i jämförelse med öppningsmatchen, då han kände väldigt hög anxiety. 
 
Inövade spelsystem bör sitta i ”ryggmärgen” för att de ska fungera bra. Om de gör det, spelar 
det inte så stor roll vilken nivå anxietyn och självförtroendet ligger på. Så här resonerade 
spelarna före mästerskapet. Under mästerskapet tyckte spelarna att de hade kunnat 
spelsystemen till hundra procent, så de fungerade mycket bra oavsett anxiety och 
självförtroende. 
 
     Förberedelser och rutiner 
Det sammanfattande temat för Förberedelser och rutiner (se Bilaga 4:IV) visar att alla 
spelarna har en önskan om att ha samma rutiner inför alla matcher men att de inte alltid är så 
lätta att uppnå och att detta i viss mån kan påverka dem mentalt. 
 
När det gäller spelarnas personliga förberedelser och rutiner strävar alla fem efter att 
förbereda sig likadant, oavsett vilken match det är. Det spelar ingen roll vilken anxiety de har 
eller hur självförtroendet är. Två spelare är dock inne på att självförtroendet påverkar en hel 
del hur tankarna går. Är självförtroendet högt ser de verkligen fram emot att få spela match. 
Är självförtroendet däremot lågt kommer de in i en ond cirkel av negativa tankar och nästan 
våndas över matchstart. En menar att det automatiskt blir större koncentration mot match när 
det är dags för landskamp, eftersom det är viktigare matcher och de allra bästa spelarna är 
med. En spelare menar att hans rutiner inte är så viktiga för honom och att det därmed inte 
skulle betyda så mycket om han faller ifrån dem. 
 
Några spelare ger exempel på rutiner som de använder. Ett par vill sova några timmar innan 
match och några vill ha mat på speciella tidpunkter. Om det inte blir så störs deras harmoni. 
Detta kan ibland vara svårt att uppnå i landslaget, eftersom upplägget är annorlunda jämfört 
med vad de är vana vid i klubblagen. 
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Samtliga spelare vill försöka behålla sina rutiner även under mästerskapet, men då med ännu 
större fokus och en högre koncentration. De ska försöka tänka efter mer då motståndet är 
bättre. Detta åskådliggörs i följande citat: 
 

”Nej, jag kommer ju helt klart göra mina rutiner och sånt där som jag alltid gör inför 
en viktig match. Jag kommer lägga mer fokus och så där på förberedelser, mental 
uppladdning innan matchen än vad jag kanske gör inför en träningsmatch eller 
träningslandskamp. Ja, inför en EM-match så är det väldigt viktigt att ha 
förberedelserna perfekt.” 

  
Om de känner att självförtroendet är lågt och vill förbättra det inom ett visst område, 
exempelvis skottet, försöker de jobba med det på träning och då med hög koncentration. De 
går alltså inte bara omkring och hoppas att det ska bli bättre utan ansträngning. 
 
Två av spelarna tror också att de kommer att få mer tid till sina rutiner och förberedelser 
under mästerskapet än vad de får vid andra landskamper. 
 
Summeringen av mästerskapet gav att alla fem spelarna hade använt sig av samma 
förberedelser och rutiner som vid andra matcher. En spelare säger: 
 

”Det är samma för varje match. Det är samma sak varje gång jag spelade. Det är 
inte nånting fel med det och inget jag skulle vilja ändra på.” 

 
Två spelare kunde inte direkt peka på om det var förberedelserna som avgjort hur det gått i 
matcherna. Hos en spelare smög sig negativa tankar in. Han kände krav på att det måste gå 
bra. I träningsmatcherna hade han istället ”bara” hoppats att det skulle gå bra. Två andra tog 
förberedelserna mer seriöst än i träningsmatcherna. De koncentrerade sig mer och de försökte 
tänka mer positiva tankar, exempelvis genom visualisering. Detta beskrivs i följande citat: 
 

”Jag försökte eller jag tänkte lite mer på matchen, sekvenser då som att jag kommer 
att sätta skott och vissa grejer som man gjort framgångsrikt på planen tidigare. Man 
försökte gå igenom och få en matchbild i huvudet hur matchen skulle se ut och så 
vidare. Vi kollade lite mer på videofilm också och sådana här saker på andra lagen. 
Det brukar vi inte göra inför en träningslandskamp så att det var nog bättre 
förberedelser än inför en vanlig match.” 

 
     Egna insatsens och motståndarnas värde 
Det sammanfattande temat för Egna insatsens och motståndarnas värde (se Bilaga 4:V) visar 
bland annat att spelarna värderar sin egen insats mycket högt oavsett landskamp för att laget 
ska lyckas. Samtidigt värderar de också motståndarna som bättre än dem själva, vilket för 
vissa av dem leder till överskattning. 
 
Spelarna ansåg att deras egna insatser i träningsmatcherna var viktiga. Dels för att de har 
viktiga och klara roller i laget som de behöver träna på och dels för att hela laget ska svetsas 
samman ännu mer. I mästerskapet kommer deras insatser vara ännu mer värda, eftersom de 
matcherna är betydligt viktigare. Alla fem spelarna påpekar också att de är spelare som 
kommer att ha mycket speltid, och även nu ha nyckelroller på sina positioner. 
 

”Den tror jag kommer att vara jätteviktig. Jag, jag ser mig själv som en starter och 
på positionen också.” 
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Efter mästerskapet står de fast vid att var och en hade mycket viktiga roller för laget. De hade 
fått spela mycket och de stunder de spelade bra spelade ofta hela laget också bra och vice 
versa. En spelare exemplifierar: 
 

”Jag spelade många minuter och hade en ganska viktig roll i laget. Så att, jag menar, 
det gick inte bra i första matchen och då gick det inte heller bra för hela laget. Sen så 
de två sena matcherna gick det bra för mig, tycker jag, ja och då gick det även hyfsat 
bra för laget så att det tror jag spelade en stor roll.” 

 
Alla spelarna var överens om att Sveriges motståndare i mästerskapet helt klart var bättre 
teoretiskt sett. De var även förhandsfavoriter. Inför mästerskapet tror tre av spelarna, med 
bakgrund av detta, att Sverige har allt att vinna i matcherna. De påpekar att varken media eller 
andra lag anser att de har någon som helst chans att vinna. De andra två är däremot lite mer 
tveksamma. De känner press både från sig själva och utifrån. 
 
Efter mästerskapet stod två av spelarna fast vid att de känt att de haft allt att vinna under 
turneringen. De andra tre var kluvna och kände att pressen hade blivit stor på dem. De kände 
att de varit tvungna att prestera bra, trots att de visste om att de var nederlagstippade från 
början. 
 
Risken finns att ett visst mått av överskattning av motståndarna smyger sig in, tror tre av 
spelarna. De betonar dock att de måste börja inse att Sverige inte är så mycket sämre än sina 
motståndare. En spelare beskriver en väg hur de kan komma över detta: 
 

”Ja, det finns risk. Därför är det viktigt att vi spelar mot lag som vi gör nu i de här 
träningsmatcherna och känner att vi är med i matcherna så att laget får någon sorts 
känsla av att det är möjligt. Det är väldigt viktigt.” 

 
De andra två spelarna tror inte alls att de kommer att överskatta sina motståndare. 
 
I själva mästerskapet hade två av spelarna överskattat sina motståndare i första matchen. Detta  
innan de förstod att motståndarna trots allt bara är människor. Övriga kunde inte påminna sig 
om att de känt någon överskattning alls. Inom den här frågeställningen förklarar en spelare: 
 

”Eeh, överskattade kanske lite, speciellt första matchen när vi kom in och vi skulle 
möta en av världens bästa basketlag. Men sen tycker jag att vi växte efter den 
matchen. Då var det lite mer så att vi var inne på att bara köra vårt spel och skita i 
de andra liksom.” 

 
     Förväntningar 
Det sammanfattande temat för Förväntningar (se Bilaga 4:VI) visar att förväntningarna hela 
tiden är höga, och det ifrån alla håll. Under mästerskapet stiger de ännu mer och en del av 
spelarna tycker i efterhand att de kanske blivit för orealistiska medan andra tycker att de är 
vana vid dem. 
 
Under träningslandskamperna strävade var och en av spelarna dels efter att visa att de var 
värda en plats i landslaget under mästerskapet, dels att spela på en hög, jämn nivå och dels att 
hjälpa sina lagkamrater. Spelarna kände höga förväntningar från tränarna och övriga truppen 
eftersom dessa har god insikt i hur pass bra kapacitet som spelarna faktiskt besitter. Däremot 
är förväntningarna från media och publik mer svårbedömda, tycker spelarna. På ett sätt är de 



 

 

14 

låga eftersom intresset och kunnandet inte är så stort för svensk basket men på ett annat sätt är 
de höga, för om media och publik över huvud taget ska bry sig så är vinst och bra spel i 
princip ett måste, menar spelarna. Dessa förväntningar under träningsmatcherna påverkar tre 
av spelarna negativt både vad gäller anxiety och självförtroende. De andra två påverkas inte 
anxietymässigt alls men kan känna en förbättring av självförtroendet. Så här beskriver en 
spelare hur självförtroendet kan få sig en törn: 
 

”…skrivs det dåliga saker från kritiker, experter då, hehe, så kallade experter, så 
oftast får man ju försöka ta det med en nypa salt men självklart så sätter det sig i 
självförtroendet nånstans så att det är någonting som jag försöker jobba med.” 

 
Förväntningarna på deras personliga insats i mästerskapet var extremt stora. De talar om att 
vara i toppform, att de ska vara en förebild och leda laget mot seger och spela på en hög, jämn 
nivå. Vad gäller hela lagets förväntningar av mästerskapet var det att avancera från 
gruppspelet, detta genom åtminstone en seger. Vidare förväntade de sig att alla i laget skulle 
ge hundra procent hela tiden och att hela laget skulle vara i toppform. Detta var något som 
hela laget kommit överens om tillsammans och en av spelarna utvecklar vidare: 
 

”Alla känner nog att det är våran chans det här. Att vi kan ta oss vidare från 
gruppen. Speciellt nu ju mer matcher vi spelar så blir vi bättre och bättre.” 

 
Spelarna trodde också att media kommer att fortsätta att skriva negativt om svenska 
basketlandslaget hela vägen fram till och med mästerskapet, så därifrån är förväntningarna 
ytterst låga. Även publikens förväntningar kommer vara låga, tror de, även om de kommer att 
stötta dem när det väl är match. 
 
Sammantaget trodde tre av spelarna inte att dessa förväntningar under mästerskapet skulle 
komma att påverka dem anxietymässigt. Två trodde att det kunde göra det och då 
förhoppningsvis i en positiv riktning. Ingen spelare trodde heller att självförtroendet skulle 
påverkas. 
 
Efter mästerskapet var spelarna kluvna till om de lyckats leva upp till sina personliga 
förväntningar. Vissa delar var de nöjda med, andra inte. Åtminstone två utav spelarna 
resonerar kring möjligheten att deras förväntningar kanske varit för höga, bland annat med 
tanke på det svåra motståndet som de trots allt hade. Den ene säger så här: 
 

”Jag vet att jag är duktig basketspelare och kan göra de här sakerna men jag kanske 
hade lite för stora förväntningar med tanke på det motståndet vi mötte också.” 

 
Eftersom Sverige inte vann någon av matcherna i mästerskapet var spelarna missnöjda med 
det efteråt. Två spelare tyckte inte att de hade spelat ihop som ett lag och två andra 
poängterade att motståndarna presterade betydligt bättre än vad Sverige gjort. För att lyckas i 
mästerskapet var de tvungna att spela på topp hela tiden, något som de inte gjorde, ansåg tre 
spelare. Positiva sidor av deras förväntningar var att de hade försökt så gott de kunnat och att 
de trots allt spelat bättre i de två avslutande matcherna, menade två av spelarna. 
 
Spelarna menade att de inte påverkats anxietymässigt sett, varken av sina egna eller övriga 
lagets förväntningar. Självförtroendet påverkades i positiv riktning eller inte alls. De menade 
att de upplevt de här förväntningarna så pass lång tid och att de vant sig vid dem bland annat 
under träningsmatcherna tidigare under året. Vant sig var också något de hade gjort vid 



 

 

15 

medias förväntningar, som varit oerhört negativa före och under hela mästerskapet. Så detta 
var inte något som påverkade deras anspänning, utan självförtroendet snarare stärktes. Så här 
säger en av spelarna: 
 

”Mer att det var som en morot kanske när vi blev nerskrivna så där att nu ska vi 
minsann visa dem då.” 

 
Vidare upplevde spelarna att publiken gav dem ett mycket starkt stöd och att självförtroendet 
stärktes väsentligt av det under mästerskapsmatcherna. 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur fem landslagsspelare i basket 
upplever och hanterar anxiety och självförtroende före samt under ett stort internationellt 
mästerskap. Alla spelarna rapporterade någon form av förändring vad gäller anxiety och 
självförtroende under mästerskapet. Troligen skulle systematisk mental träning ge dem bättre 
förutsättningar att prestera bättre än vad de gjorde. Spelarna önskade också att de skulle ha 
bättre förberedelser och rutiner under mästerskapet än under träningslandskamperna. Alla 
tyckte inte att det blev så, vilket kan ha påverkat känslan av trygghet som ofta är viktig för 
prestationen. Motståndarnas potential rankade informanterna högre än deras egna, något som 
kan ha sänkt deras självförtroende. Däremot såg informanterna sig själva som viktiga delar i 
sitt egna lag, vilket tyder på ett bra självförtroende. Höga förväntningar från sig själva och en 
osäkerhet angående utomståendes förväntningar skulle kunna vara faktorer som påverkat både 
deras anxiety och deras självförtroende. 
 
     Anxiety – före och under match 
Informanterna angav att anxietyn börjar komma först på morgonen själva matchdagen eller en 
timme före träningslandskamperna. Under mästerskapet känner de av anxietyn tre till sju 
dagar före första match. Detta är helt i linje med vad Martens, et al. (1990b) funnit. Att 
spelarna känner av anxiety tidigare vid mästerskap hänger troligen ihop med att de upplever 
detta som mer viktigt än träningslandskamper. I viss mån kan detta accepteras men om det 
upplevs som hämmande för prestationen skulle utveckling av deras användande av mental 
träning och förberedelser säkert kunna hjälpa. 
 
Likt Martens, et al. (1990a) definitioner av kognitiv och somatisk anxiety menar flera av 
spelarna att de kan känna ganska stark kognitiv anxiety före och under träningslandskamper. 
Av de tre spelare som känner negativ kognitiv anxiety är det åtminstone två av dem som 
medvetet arbetar med att skapa en mer positiv anxiety. Detta är något som verkar ge resultat, 
för under mästerskapet uppgav fyra av de fem att de mestadels upplevt den kognitiva anxietyn 
i en positiv riktning. Detta skulle kunna vara en verkan av den mentala träning några av 
spelarna utfört men det kan också vara så att spelarna trivts bra bland annat i den roll de 
hamnat i under mästerskapet. Vidare upplever tre av spelarna viss somatisk anxiety under 
träningslandskamperna. Det kan då vara trötthet eller att hjärtat slår hårdare, såsom Gould, et 
al. (2002) har funnit. Precis som för den kognitiva anxietyn blir den somatiska anxietyn 
positiv under själva mästerskapet, och detta för samtliga intervjuade spelare. Orsakerna torde 
vara desamma som för den kognitiva anxietyn. 
 
Enligt Martens, et al. (1990a) beskrivs anxiety med både intensitet och riktning. Spelarna i 
denna studie upplever intensiteten som låg under träningslandskamperna men att den varit 
högre när de var yngre. Som helhet är riktningen positiv även om undantag finns. Även om 
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intensiteten varierade under mästerskapet upplevdes den som markant högre. Riktningen är 
positiv för tre av spelarna och mestadels negativ för de övriga. Det är rimligt att anta att 
anxietyn ökar i intensitet under ett mästerskap där mycket står på spel. Dock kan det anses 
som positivt att så många ändå ser denna ökning som något positivt. Rutin som kommer med 
erfarenhet verkar vara en viktig faktor för att hålla kontroll över anxietyn. Men även deras 
mentala arbete, både enskilt och i grupp, ser ut att ha gett resultat. 
 
     Självförtroende – före och under match 
De intervjuade spelarna menade att de hade ett bra självförtroende, speciellt under 
träningslandskamperna men att det sjönk något under mästerskapet. Enligt Martens, et al. 
(1990b) påverkas självförtroendet av positiva förväntningar, framgång och positiv 
självvärdering. Det är rimligt att anta att ännu bättre självvärdering hos var och en av spelarna 
hade fått dem att prestera ännu bättre. Vidare kunde de positiva förväntningar som de haft en 
lång tid innan mästerskapet eventuellt förstärkas ytterligare. Detta för att dessa positiva 
förväntningar skulle bibehållits i större utsträckning även under själva mästerskapet, så att 
spelarna inte börjat tveka kring dessa på det vis som de gjorde. 
 
Alla informanter kände ett starkt självförtroende utanför plan. Exempelvis upplevde de att alla 
kunde prata med alla eftersom de kände sig bekväma med varandra i laget. Även under 
mästerskapet kände de flesta det som vanligt, att det inte var något speciellt bara för att det 
var ett mästerskap. Att självförtroende och trygghet även vid sidan om idrottandet avspeglar 
sig i resultaten står klart men i vilken mån det har påverkat de här basketspelarna är svårt att 
säga. Som de själva resonerar har deras självförtroende i alla fall inte försvagats av den 
gemenskap de känt, varken i träningslandskamper eller under mästerskapet. 
 
     Strategier och konsekvenser för anxiety och självförtroende 
Alla spelarna i studien använder sig av någon form av strategi för att kontrollera sin anxiety 
och sitt självförtroende. Dock använder ingen av dem något systematiskt som exempelvis 
Savoy och Beitel (1997) gör i sin studie med ett mentalt träningsprogram. Det är rimligt att 
anta att informanterna även i denna studie skulle kunna reglera åtminstone sin kognitiva och 
somatiska anxiety med hjälp av ett liknande träningsprogram. 
 
Istället använder sig spelarna av olika metoder som de antingen utvecklat själva eller som de 
lärt sig av lagkamrater alternativt mentala rådgivare. Metoder som angavs, exempelvis 
tankestopp, är, enligt Zaichkowsky och Baltzell (2001), absolut gångbara. Baserat på studiens 
resultat, tyder det på att spelarna till viss del uppnått en mer önskad nivå av anxiety och 
självförtroende även om nivåerna varierar för en del av spelarna. Eftersom spelarna inte alltid 
är helt nöjda är det rimligt att anta att en ännu mer systematisk och vetenskaplig insats vad 
gäller strategier för reglering av anxiety och självförtroende skulle få upplevelsen och 
prestationen ännu bättre. 
 
Stark somatisk anxiety skapar, enligt Zaichkowsky och Baltzell (2001), sämre motorik och 
koordination. Perkins, et al. (2001) visar å sin sida att positiv somatisk anxiety många gånger 
kan medföra en bättre prestation. Detta styrks i den här studien där tre av spelarna upplever att 
en viss grad av anxiety är perfekt för koncentrationen men för hög nivå av både kognitiv och 
somatisk anxiety påverkar deras prestation negativt. De andra två spelarna berättade att om de 
väl kom in i en negativ kognitiv anxiety var det svårt att komma ur de tankebanorna och att 
det påverkade prestationen negativt. Liao och Masters (2002) finner i sin studie att förhöjd 
anxiety ofta skapar större fokus på sig själv. Då blir arbetet ofta mer medvetet och inte så 
automatiskt som det bör vara. Kan det vara så att spelarna fått större fokus på sig själva då den 
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negativa anxietyn ökat? Då är de inte lika uppmärksamma på vad som händer runt omkring. 
Eventuellt skulle de lättare komma ur de här inbundna tankarna om de bara var medvetna om 
hur upptagna de var med sig själva. Finns medvetenheten om det torde det vara lättare att 
arbeta med det. 
 
Hög kognitiv anxiety i samband med lågt självförtroende, anses av Davids och Gill (1995), ge 
ett minskat arbetsminne före tävling. Detta bekräftas av Adam, et al. (1997) som tillägger att 
långtidsminnet blir bättre av hög anxiety. Så blir inte resultatet i den här studien där 
informanterna upplevde att de lärt sig lagets spelsystem och inövade varianter till hundra 
procent och att de fungerade bra oavsett nivå på anxiety och självförtroende. Orsaken skulle 
kunna vara att de lärt in systemen utan att ha för stort fokus på detaljer. Det är något som Liao 
och Masters (2002) funnit i sin studie, att om man har just för stort fokus på detaljer vid 
inlärning så försämras ofta prestationen vid hög anxiety. 
 
     Förberedelser och rutiner 
Alla spelarna strävade efter att ha likadana personliga rutiner oavsett match och oavsett nivå 
på anxiety och självförtroende. Detta överensstämmer med vad Cohn, et al. (1990); Ravizza 
och Osborne (1991) finner i sina studier för att på bästa sätt höja och bibehålla kvaliteten i 
prestationen. 
 
Inför mästerskapet menade spelarna att de ville behålla sina rutiner men då med ännu större 
fokus och koncentration. Taylor och Wilson (2002) menar att oavsett hur viktig tävlingen är 
så skapas med hjälp av rutinerna en känsla av att denna tävling bara är ännu en i raden. Singer 
(2002) fortsätter med att rutinerna bör utföras utan större medvetenhet, oavsett situation och 
omständighet. Baserat på denna studies resultat spekuleras att förberedelserna inte varit 
tillräckligt automatiserade. Stort fokus hade legat på att få förberedelserna ännu bättre under 
mästerskapet och eventuellt har då koncentrationen kommit bort ifrån själva 
idrottsprestationen. Två av spelarna kunde inte avgöra om det var förberedelserna som 
påverkat utgången av mästerskapet men de upplevde att det skulle kunna ha en viss inverkan. 
 
Förberedelser och rutiner bör innehålla alla de komponenter som ingår före tävling, 
exempelvis mat, utrustning, uppvärmning och mentala förberedelser (Taylor & Wilson, 
2002). Spelarna menade att detta verkligen är viktigt så att en harmoni uppnås men att det är 
svårt i just landslaget där lagets förberedelser ofta är annorlunda än i klubblaget. 
Förhoppningen var inför mästerskapet att de skulle få längre och bättre förberedelser jämfört 
med träningslandskamperna men frågan är om spelarna verkligen känner sig trygga med de 
längre förberedelsetiderna om de inte varit införda under träningslandskamperna så att de är 
vana vid dem redan då. Taylor och Wilson (2002) menar just detta, att väl inövade rutiner 
skapar trygghet i situationer eftersom de skapar en familjär känsla och de minskar 
sannolikheten för oväntade händelser då man har större kontroll över situationen. Kanske har 
det varit så att informanterna strävat efter att ha likadana rutiner vid både 
träningslandskamperna som vid mästerskapet men att de inte varit så väl inövade och 
automatiserade som är önskvärt vilket eventuellt kan ha fått dem ur den trygghet och rytm 
som behövs. 
 
     Egna insatsens och motståndarens värde 
Anxietynivån påverkas av idrottarens upplevelse av kontroll, menar Ntoumanis och Jones 
(1998). Resultaten i den här studien visar att alla spelarna anser att deras egen insats är viktig, 
både under träningslandskamperna och i synnerhet under mästerskapet. De känner att de har 
klara och viktiga roller i laget och att prestationen för hela laget ofta är avhängigt hur de 
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personligen spelar. Även efter mästerskapet talade flera av spelarna om tillfällen när de själva 
spelat bra, och då följde att också resten av laget spelat bra, vilket tyder på att de verkligen var 
viktiga för laget. De spelare som kände positiv anxiety före och under matcherna kan 
troligtvis ha upplevt en inre kontroll, att deras egen insats är viktig och att de kommer att 
klara sina mål. Däremot skulle det kunna vara så, att de som känt en negativ anxiety kanske 
har upplevt ett alldeles för stort personligt ansvar. Eventuellt har de haft för stort 
ansvarsområde inlagda i sina roller. Om så är fallet blir frågan om vem som är orsaken till 
detta, den egna spelarens, tränarens, övriga lagets eller en kombination. 
 
Den upplevda förmågan hos motståndarna kan, enligt Thuot, et al. (1998), delas in som lätta, 
medel eller svåra. Sedan testar de om detta påverkar A-state. I denna studie är alla 
basketspelarna ense om att motståndarna i alla matcherna hamnar i kategorin svår. De känner 
att de har allt att vinna samtidigt som de ändå har en press både från sig själva och utifrån. Tre 
av spelarna kände inför mästerskapet att motståndet var så pass svårt att det fanns risk för 
överskattning. Efter mästerskapet hade två av dessa verkligen upplevt överskattning i 
åtminstone delar av turneringen. Troligtvis kan de spelare som upplevt ett lägre 
självförtroende delvis fått detta genom att de såg motstånden som svåra.  Thuot, et al. (1998) 
har också kommit fram till liknande resultat. Likadant skulle det kunna vara för de spelare 
som upplevt hög anxiety, både somatisk och kognitiv. Att hela tiden ha en upplevelse av att 
vara sämre än sitt motstånd torde för många skapa ett lägre självförtroende och högre anxiety. 
Den här underlägsenheten skulle också kunna läggas till som en yttre kontroll. Spelarna 
känner kanske, att om de ska lyckas får inte motståndarna spela på topp, något som de inte 
själva kan påverka. Detta skulle i så fall gå hand i hand med Ntoumanis och Jones (1998) 
teori om att yttre kontroll skapar negativ anxiety. 
 
     Förväntningar 
Stöd från publik, familj och vänner är av stor vikt, enligt Greenleaf, et al. (2001), för att 
idrottaren ska lyckas med sina prestationsförväntningar. Även medias förväntningar kan 
påverka. På ett sätt upplevde spelarna i denna studie att förväntningarna från publik och media 
var låga, eftersom intresset och basketkunnandet är så lågt i Sverige. På ett annat sätt var de 
höga, för om någon över huvud taget skulle bry sig, så var vinster en grundförutsättning. 
Familj och vänners förväntningar kände de sig i princip alltid trygga med. Under själva 
matcherna hade spelarna trots allt känt ett starkt stöd ifrån publiken, vilket höjt deras 
självförtroende. Det är rimligt att anta, utifrån Greenleaf, et al. (2001), att familj och vänners 
starka stöd har varit positiva faktorer för spelarnas anxiety och självförtroende. Vidare kan det 
kanske vara så, att spelarna känt en osäkerhet kring medias och publikens förväntningar. 
Enligt Greenleaf, et al. (2001) kan höga förväntningar från dessa skapa distraktion hos 
spelarna medan låga förväntningar kan ge högre koncentration på prestationen. Kan det då 
vara så, att denna kluvenhet utifrån, gjort dem osäkra på vad som förväntas av dem? Ena 
stunden känner de kanske att de har ett starkt stöd medan de i nästa står alldeles ensamma och 
har ingen trygghet alls. 
 
Deltagare som rapporterar positiva förväntningar samtidigt som de känner att de presterat bra, 
upplever enligt O’brien, et al. (2005), framförallt mindre kognitiv anxiety samt bättre 
självförtroende. Två spelare summerade mästerskapet med att de eventuellt haft för höga 
förväntningar, bland annat då med tanke på det svåra motståndet. Det skulle kunna vara så att 
de här spelarna inte känt att de presterat så bra, och även om de haft mestadels positiva 
förväntningar så har detta gjort att anxietyn och självförtroendet inte varit det bästa. För de 
spelare som känt att anxietyn och självförtroendet blivit mer negativt av sina personliga 
förväntningar, så har detta kanske berott på att deras prestationer inte utvecklats i samma takt 
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som deras förväntningar byggts upp under resans gång i träningsmatcherna och tiden fram till 
och under mästerskapet. 
 
Vikten av en positiv kontakt mellan tränare och spelare för att en bra prestation ska kunna 
genomföras, betonas i Greenleaf, et al. (2001) studie. I den här studien uppgav basketspelarna 
att de kände mycket höga förväntningar från sina coacher. Spelarna berättade att tränarna 
verkligen känner till hur bra de kan spela när de är som bäst. Kanske kan det vara så att 
tränarna bara utgått från att spelarna ska ligga på den toppnivå som de gör när de är som bäst 
men att spelarna inte klarat av det när det verkligen gällde. 
 
Om tränaren tydligt kan deklarera en idrottares psykologiska förmågor, till exempel 
självförtroendet, så förbättras, enligt Solomon (2001), idrottarens förväntningar och 
prestationer. Hur mycket som tränaren i den här studien har diskuterat med spelarna om deras 
självförtroende är svårt att sia om, men eventuellt kunde den diskussionen varit ännu större 
för att höja spelarnas psykologiska förmågor ytterligare. 
 
Alla spelarna kände att de haft ett stort stöd från sina lagkamrater. De kände att de hela tiden 
fått positiv respons av varandra, oavsett hur matcherna utvecklats. Spelarna tyckte att detta 
var något som förbättrat deras självförtroende. Detta är helt i linje med Bar-Eli och 
Tenenbaum (1992) studie som visar på att positiva responser och positiva förväntningar från 
lagkamrater skapar ett bättre psykologiskt tillstånd hos varje individ, och det ger ett bättre 
motoriskt beteende och utförande. Vidare fann Bar-Eli och Tenenbaum (1992) att om 
idrottare har höga förväntningar blir lagkamraters responser ännu viktigare. Eftersom spelarna 
kände sig bekväma med sina lagkamrater borde detta tyda på att det inte var övriga lagets 
förväntningar som gjort dem sämre utan snarare tvärtom. 
 
Metoddiskussion 
Fördelarna med denna studie är flera. Många tidigare studier har utgått från en kvantitativ 
ansats med hjälp av självskattningsformuläret CSAI-2. Denna studie har bland annat utgått 
från detta formulär, men undersökt området djupare vilket hade varit omöjligt med ett 
frågeformulär. Genom detta angreppssätt är det möjligt att se fenomenen anxiety och 
självförtroende och dess upplevda påverkan på idrottsprestationen ifrån flera olika perspektiv, 
vilket gör den ännu mer givande. Därmed inte sagt att värdet av kvantifiering av CSAI-2 ger 
ointressanta resultat, men djupintervjuer har fördelen att de ger informanterna möjlighet att 
delge självkonstruerade och unika svar vilket normalt inte framkommer via den kvantitativa 
metodiken. 
 
En annan fördel är att studien utförts i samarbete med ett landslag med professionella 
idrottsmän som många gånger är mycket hängivna i det de gör. Detta gör att de troligtvis 
också är intresserade av ett bra resultat även i den här studien. Dessutom är de ytterst 
kompetenta inom sin specialidrott. Vidare utfördes studien i samband med ett stort 
internationellt mästerskap, ett sammanhang där mycket står på spel, vilket gör det ännu mer 
intressant att studera anxiety och självförtroende i tävlingsidrott. Ytterligare en styrka med 
studien är att det genomfördes två intervjuer med vardera informant, både före och efter 
mästerskapet. Detta gör att den får extra djup.  
 
Intervjuerna genomfördes som planerat i anslutning till respektive landskamper. Tiden som 
gått från att intervjuerna genomfördes till att de analyserades kan ha inneburit att vissa 
minnen och upplevelser har påverkats, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Dock 
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ger de utskrivna intervjuerna, tillsammans med goda anteckningar som författaren skrev under 
och strax efter respektive intervju, styrka. 
 
Även tiden mellan informanternas idrottsprestationer och intervjuerna kan ha gjort att deras 
verkliga upplevelser förvrängts, vilket bör beaktas. Dock fördes en diskussion med 
landslagets förbundskapten hur optimala resultat skulle erhållas från såväl intervjuer som 
idrottsprestationer. 
 
För att erhålla trovärdighet i uppsatsen har arbetet fortskridit efter de tre kategorierna 
trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet, som Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
i sin artikel. I en kvalitativ studie finns risk för att partiskhet i bedömningen av resultaten 
uppstår. Det finns även risk för att minnesluckor uppstår under tiden mellan intervjuerna och 
dataanalysen, vilket skulle kunna påverka tolkningen av resultaten negativt. Sex teman valdes 
ut och löper genomgående genom studien. Dessa teman användes också vid analysprocessen 
av intervjuerna, vilket gjorde det enklare att välja mellan relevanta och irrelevanta 
meningsenheter. Även representativa citat ur intervjuerna valdes noggrant ut utifrån nämnda 
teman. Detta sammantaget gör att trovärdigheten i studien ökar och svarar upp mot det syfte 
som löper genom hela arbetet. I en studie som innehåller mycket data och löper över en längre 
tid kan svårigheter att hålla en logisk tråd uppstå. Eftersom varje informant genomgick två 
intervjuer vardera, med en dryg månads mellanrum, knöts stor uppmärksamhet till att 
verkligen hålla fokus på samma teman under båda intervjutillfällena. Detta gällde också under 
själva analysprocessen av intervjuerna. Risken är annars att fokus på intervjuer och analyser 
förändras över tid (Graneheim och Lundman, 2004). Den här studiens resultat går inte att föra 
över på basket generellt sett, men däremot till liknande, specifika händelser, som exempelvis 
viktiga internationella matcher för både klubblag och landslag, skulle stor nytta kunna dras av 
denna studie. Informanterna i den här studien var aktiva basketspelare. Eventuellt skulle andra 
informanter, exempelvis tränare, kunnat ha valts ut för att få ytterligare perspektiv på studiens 
områden. Detta alternativ valdes dock bort för att fokus lättare skulle kunna hållas på 
relevanta områden.  
 
Praktiska implikationer 
Med resultaten från denna studie som underlag så rekommenderas att tränare jobbar mer 
systematiskt med mental träning för att hantera anxiety och självförtroende i samband med 
mästerskap. Detta eftersom det framkom i denna studie att viss förändring av anxiety- och 
självförtroendenivåerna skedde för i princip alla spelarna. Denna idrottspsykologiska träning 
kan givetvis användas även i andra sammanhang än just mästerskap. Det är även viktigt att 
tränare och annan resurspersonal inser att det troligtvis är skillnad i spelares nivåer av anxiety 
beroende på vilken typ av match det är. Dock bör uppladdning strax före, samt dagarna före 
match, vara lika oavsett om det är träningsmatch eller tävlingsmatch, eftersom det annars 
finns risk att rutiner blir olika beroende på vilken typ av match det är. Att spelarna känner sig 
trygga inför match är viktigt och att ha samma rutiner inför match kan vara en fördel. 
 
Även om de fem intervjuade spelarna hade flera gemensamma upplevelser av anxiety och 
självförtroende, så hade de även unika och personliga uppfattningar. Att som tränare inse att 
alla spelare i ett lag upplever och hanterar detta på olika sätt är mycket viktigt och en 
konsekvens av detta är att de också bör få möjlighet till individuella strategier för att hantera 
just den nivå av anxiety och självförtroende som de upplever. Det är med andra ord viktigt att 
det finns en förståelse inom laget för individers olikheter. 
 
 



 

 

21 

Framtida forskning 
Förslag på framtida forskning inom liknande områden som den här studien är studier som 
undersöker och jämför anxiety och självförtroende inom andra idrotter. Det kan vara 
jämförelser mellan olika lagidrotter men även mellan individuella idrotter. Ytterligare en 
intressant vinkling kan vara att se det hela ur ett könsperspektiv, om det finns några skillnader 
mellan damer och herrar. Dessa studier kan göras med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Sådan här forskning kan också utföras i andra sammanhang, det behöver inte vara i ett 
internationellt mästerskap. En jämförelse hur fenomenen tar sig uttryck för idrottare på olika 
nivåer skulle också vara intressant. 
 
Ett annat förslag kan vara en studie där informanterna deltar i ett mentalt träningsprogram 
som är uppbyggt för att förbättra både anxiety och självförtroende. En jämförelse av deras 
upplevelser före och efter träningsprogrammet skulle vara intressant. Detta går också att 
jämföra mellan kön, mellan olika idrotter eller mellan olika åldersintervaller. Som synes finns 
ett flertal nya angreppssätt som vore intressant för framtida forskning. 
 
Slutsatser 
Ett stort internationellt mästerskap som europamästerskapet i basket för herrar i Sverige 2003 
skapar många känslor. Det visar inte minst den här studien. De spelare som deltagit i den här 
studien har visat prov på hur dessa känslor kan ta sig uttryck, då i synnerhet kring anxiety och 
självförtroende. Ibland upplever spelarna dessa känslor som starkare under mästerskapet än 
under andra idrottsprestationer, ibland jämbördiga eller svagare. Oavsett vilket, påverkar de 
alldeles säkert utgången av prestationen på ett eller annat sätt. Upplevelsen och hanteringen 
av anxiety och självförtroende är av stor vikt för idrottaren. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 1 

Anspänning – före och under match 
 
A1. Har du någon gång känt anspänning överhuvudtaget? 
A2. Har du då känt det mycket eller lite? 
A3. Har du upplevt det som positivt eller negativt? 
A4. Om du nu känner någon anspänning överhuvudtaget, när börjar anspänningen komma 
inför en landskamp? 
A5. Hur går tankarna, från att anspänningen börjat och fram t.o.m. matchen? 
A6. Hur känns det i kroppen, från att anspänningen börjat och fram t.o.m. matchen? 
A7. Hur stark känns den här anspänningen under tiden fram till matchen, vad gäller både den 
tankemässiga och kroppsliga anspänningen? 
A8. Hur känns det totalt sett, känns det positivt eller negativt? 
 
Självförtroende – före och under match 
 
B1. Hur är det med självförtroendet under tiden fram till matchen? 
B2. Vågar du göra allt som du önskar i landslaget?  
…på plan. Beskriv. 
…utanför plan. Beskriv. 
 
Strategier för anspänning och självförtroende 
 
C1. Har du någon strategi för att hantera din anspänning? Vad? 
C2. Hur mycket tid lägger du på det? 
C3. När gör du det? 
C4. Hur har du lärt dig det? 
C5. Vilka konsekvenser får det, positiva eller negativa… 
a) …när det gäller ditt kreativa och spontana spel? 
b) …när det gäller att utföra inövade varianter? T ex finter du kan till 100% eller 
kombinationer ni övat in? 
 
Förberedelser och rutiner 
 
D1. När det gäller matchdagen. Förbereder du dig annorlunda när det är träningslandskamp 
jämfört med när det är match i klubblaget och i så fall hur? 
D2. Beror förberedelserna på hur du känner dig anspänningsmässigt? Förklara. 
D3. Beror förberedelserna på hur ditt självförtroende är? Förklara. 
D4. Har du alltid samma förberedelser? 
D5. Tror du att du kommer att förbereda dig annorlunda till EM-matcherna än vad du gör till 
träningslandskamper och i så fall på vilket sätt? 
Om ja... 
D6. Kan det bero på vilken anspänning du känner? 
D7. Kan det bero på vilket självförtroende du har? 
D8. Har du någon annan förklaring på varför du skulle ändra dina förberedelser? 
Om nej... 
D9. Kvittar det helt vilken anspänning du känner? 
D10. Kvittar det helt vilket självförtroende du har? 
D11. Känner du att du har bra förberedelser som fungerar? 



 

 

 

Bilaga 1 
Egna insatsens och motståndarens värde 
 
E1. Hur viktig tror du att din egen insats kommer att vara för dessa träningsmatchernas 
utgång? Förklara. 
E2. Hur viktig tror du att din egen insats kommer att vara för matcherna i EM? 
E3. Känner du att ni som lag har allt att vinna eller allt att förlora i EM? Vad grundar du det 
på? 
E4. Är ni bättre på pappret eller är de det, anser du? 
E5. Finns det risk för överskattning/underskattning? 
 
Förväntningar 
 
F1. Hur ser dina förväntningar ut på träningslandskamperna nu i helgen? 
F2. När det gäller din egen insats, vad vill du prestera?  
F3. När det gäller lagets insats, vad vill du att ni presterar? 
F4. Övriga laget, tränare och spelare, vad känner du att de har för förväntningar på dig i 
träningsmatcherna? 
F5. Media, publik, släkt och vänner, vad känner du att de har för förväntningar på dig i 
träningsmatcherna? 
F6. Övriga laget, tränare och spelare, vad känner du att de har för förväntningar på lagets 
insats? 
F7. Media, publik, släkt och vänner, vad känner du att de har för förväntningar på ert lag i 
träningsmatcherna? 
F8. Är allt detta något som påverkar dig anspänningsmässigt sett på något vis? 
F9. Är allt detta något som påverkar ditt självförtroende på något vis? 
F10. Hur ser dina förväntningar ut på EM-matcherna? 
F11. När det gäller din egen insats, vad vill du prestera?  
F12. När det gäller lagets insats, vad vill du att ni presterar? 
F13. Övriga laget, tränare och spelare, vad känner du att de har för förväntningar av EM? 
F14. Media, publik, släkt och vänner, hur är deras förväntningar av EM i jämförelse med 
träningsmatcherna? 
F15. Kommer några av dessa förväntningar att påverka dig, tror du… 
…anspänningsmässigt sett? 
…ditt självförtroende? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 2 

Anspänning – före och under match 
 
A1.Om du nu kände någon anspänning överhuvudtaget, när började anspänningen komma 
inför EM? 
A2.Hur gick tankarna, från att anspänningen börjat och fram t.o.m. match? 
A3.Hur kändes det i kroppen, från att anspänningen börjat och fram t.o.m. match? 
A4. Hur starkt kändes den här anspänningen under tiden fram till matchen, vad gäller både 
den tankemässiga och kroppsliga anspänningen? 
A5. Hur kändes det totalt sett, kändes det positivt eller negativt? 
 
Självförtroende – före och under match 
 
B1. Hur var det med självförtroendet under tiden fram till matcherna i EM? 
B2. Vågade du göra allt som du önskade i landslaget under EM…  
…på plan? Beskriv. 
…utanför plan? Beskriv. 
 
Strategier för anspänning och självförtroende 
 
C1. Hade du någon strategi för att hantera din anspänning? Vad? 
C2. Hur mycket tid lade du på det? 
C3. När gjorde du det? 
C4. Hur har du lärt dig det? 
C5. Vilka konsekvenser fick det, positiva eller negativa… 
a) …när det gällde ditt kreativa och spontana spel? 
b) …när det gällde att utföra inövade varianter? T ex finter du kan till 100% eller 
kombinationer ni övat in? 
 
Förberedelser och rutiner 
 
D1. När det gällde matchdagen under EM. Förberedde du dig annorlunda jämfört med när det 
är träningslandskamp och i så fall hur? 
D2. Berodde förberedelserna på vilken anspänning du kände? 
D3. Berodde förberedelserna på vilket självförtroende du hade? 
D4. Har du någon annan förklaring på varför du ändrade dina förberedelser?  
D5. Hade du alltid samma förberedelser oavsett anspänning och självförtroende? 
D6. Känner du att du hade bra förberedelser som fungerade under EM? 
 
Egna insatsens och motståndarens värde 
 
E1. Hur viktig anser du att din egen insats var för matcherna i EM? 
E2. Kände du att ni som lag hade allt att vinna eller allt att förlora under matcherna i EM? 
Kan du beskriva det? 
E3. Känner du att ni underskattade eller överskattade några av era motståndare? 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 
Förväntningar 
 
F1. Hur tycker du att det gick för dig personligen i EM? 
F2. Vad speciellt gick bra/dåligt? 
F3. Så här såg dina förväntningar av EM ut vad gäller din egen insats. Dök det upp några nya 
förväntningar under EM? 
F4. Hur tycker du att du levde upp till dina förväntningar? 
F5. Varför tror du att du lyckades/misslyckades med detta? 
F6. Är det något som du nu i efterhand känner att du kunde gjort annorlunda? 
F7. Hur tycker du att det gick för er som lag i EM? 
F8. Vad speciellt gick bra/dåligt? 
F9. Så här såg dina förväntningar av EM ut vad gäller hela lagets insats. Hur tycker du att ni 
levde upp till de förväntningarna? 
F10. Varför tror du att ni lyckades/misslyckades med detta? 
F11. Är det något som du nu i efterhand nu känner att ni kunde gjort annorlunda? 
F12. De förväntningar som du kände från laget, tränare och spelare. Påverkade det dig på 
något vis… 
…anspänningsmässigt sett? 
…ditt självförtroende? 
F13. De förväntningar som du kände från media, publik, släkt och vänner. Påverkade det dig 
på något vis… 
…anspänningsmässigt sett? 
…ditt självförtroende? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 3 

Förväntningar och självförtroende 
 
 
Spelarens namn……………………………………………………….Datum…………………. 
 
 
 
Var vänlig och besvara frågorna nedan. Skriv gärna på baksidan om Du behöver mer plats. 
 
1. Vad har du för förväntningar av EM, vad gäller din egen del?  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…..………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Vad har du för förväntningar av EM, vad gäller hela laget?  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…..………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Hur tror du att det kommer gå för dig personligen i EM? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…..………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
4. Hur tror du att det kommer gå för Sverige i EM? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…..………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Hur känns ditt självförtroende just nu med tanke på EM? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…..………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 



 

 

 

Anxiety – före och under match     Bilaga 4     I 
Meningsenhet Förkortad 

meningsenhet 
Kod Underordnad 

kategori 
Kategori Tema 

Under dagen eller 
kvällen innan ja, när 
man börjar tänka på 
matchen. 

Under dagen 
eller kvällen 
innan. 

Under dagen eller 
kvällen innan. 

 
Början av anxiety 

 

Annars tänker jag 
lite mer negativt. 

Annars tänker 
han negativt. 

Negativa tankar.  

Jag försöker att göra 
det till något 
positivt. 

Han försöker 
göra det positivt. 

Försöker tänka 
positivt. 

Kognitiv anxiety 

Timmarna innan 
känner jag inte så 
mycket i kroppen. 

Innan känner han  
inte så mycket i 
kroppen. 

Låg somatisk anxiety 
innan. 

Jag känner mig trött 
fast jag kanske inte 
är trött. 

Han känner sig 
trött. 

Trötthet, somatisk 
anxiety. 

 
 

Somatisk anxiety 

Jag kan, kanske mer 
har haft problem 
kanske med 
tankemässigt då än 
kroppsligt faktiskt. 

Han har mer 
problem med det 
tankemässiga än 
kroppsliga. 

Mer kognitiv än 
somatisk anxiety. 

 
Kognitiv/somatisk 

anxiety 

På senare tid kanske 
man börjat tänka att 
det är en positiv 
känsla. 

På senare tid har 
han börjat tänka 
att det är en 
positiv känsla. 

Anxietyn är positiv.  
Anxiety – riktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anxiety – tränings-
landskamper 

Det började väl 
veckan innan. 

Började veckan 
innan. 

Anxiety veckan innan. 
EM. 

Jag kände ingen 
anspänning före 
EM. 

Ingen 
anspänning före 
EM. 

Ingen anspänning före 
EM. 

 
 

Början av anxiety 
 

Är det redan här, har 
vi redan gjort 
allting. 

Är det redan här, 
har de gjort allt. 

Anxiety pga EM start.  

Då kändes det bara 
kul. 

Då kändes det 
kul. 

Positivt under EM. 

 
 

Kognitiv anxiety 

Där kände jag mig 
prima. 

Där kände han 
sig prima. 

Positiv somatisk 
anxiety. 

Somatisk anxiety 

Faktiskt väldigt 
starkt. 

Faktiskt väldigt 
starkt. 

Stark anxiety i EM. Anxiety - intensitet 

Dagarna innan när 
man började tänka 
lite på allt möjligt då 
var det mer negativt. 

Dagarna innan 
tänkte han på allt 
möjligt. 
Negativt.  

Negativ anxiety 
dagarna innan EM. 

Det kändes väldigt 
bra, för mig i alla 
fall personligen, så 
ingen nervositet. 

Kändes bra för 
honom 
personligen, så 
ingen nervositet. 

Ingen anxiety under 
EM.  

Lite negativt 
verkade det första 
match. 

Lite negativt 
första matchen. 

Negativ anxiety första 
matchen. 

 
 
 

 
 

Anxiety – riktning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anxiety – 
mästerskapet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anxiety – före och 
under match 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Självförtroende – före och under match                        Bilaga 4     II 
Meningsenhet Förkortad 

meningsenhet 
Kod Underordnad 

kategori 
Kategori Tema 

Jag tror att när jag 
spelar så är jag den 
bästa killen som 
spelar. 

När han spelar 
tycker han att 
han är den bästa. 

Mycket högt 
självförtroende. 

Mitt självförtroende 
är jättebra. 

Hans  
självförtroende 
är jättebra. 

Högt självförtroende. 

 
 
 
 
 
 

 
Det kommer när 
man, lagkompisar, 
coacher, förtroende 
och framgång på 
plan. 

Det kommer av 
lagkompisar, 
coacher, 
förtroende och 
framgång. 

Självförtroende stärks 
av laget och framgång. 

Kanon. Där trivs jag 
bäst. 

Kanon. Där trivs 
jag bäst. 

Högt självförtroende 
utanför plan. 

Högt självförtroende 

Det går ju upp och 
ner helt klart. 

Det går upp och 
ner. 

Självförtroendet 
pendlar. 

Självförtroendet 
pendlar 

Ibland så har jag inte 
så bra 
självförtroende som 
jag borde. 

Ibland har han 
inte så bra 
självförtroende 
som han borde. 

Lägre självförtroende 
än önskat. 

 
Lågt självförtroende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Självförtroende – 

tränings-
landskamper 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi kommer att ha 
tillräckligt med tid 
på oss för att få det 
här självförtroende 
som en grupp. 

De kommer ha 
tillräckligt med 
tid på för att få 
självförtroende 
som en grupp. 

Självförtroendet 
kommer vara bra vid 
EM. 

Det var fem dagar 
innan, då var 
självförtroendet på 
topp där. Och sen 
där, de sista dagarna 
innan då började 
man riktigt 
fundera…det är de 
här jättarna vi möter. 
Då sjönk det ner lite. 

Fem dagar innan 
var 
självförtroendet 
på topp. De sista 
dagarna innan 
började han 
fundera…det är 
de här jättarna vi 
möter. Då sjönk 
det ner lite. 

Högt självförtroende 
sjönk dagarna innan 
EM startade. 

 
 
 
 
 

 
Självförtroendet inför mästerskapet 

Det skadades inte 
mycket, utan det 
blev mer att man 
ville visa mer att 
man kunde. 

Det skadades inte 
mycket, utan 
man ville visa 
mer att man 
kunde. 

Självförtroendet höll i 
sig och stärktes. 

Jag hade rätt så bra 
självförtroende hela 
tiden. 

Jag hade bra 
självförtroende 
hela tiden. 

Bra självförtroende 
under EM. 

Utanför plan, då var 
det… där var det 
ungefär som vanligt. 

Utanför plan var 
det ungefär som 
vanligt. 

Högt självförtroende 
utanför plan. 

Även om jag inte 
gjorde det så bra, så 
gjorde jag allting jag 
brukar göra. 

Även om han 
inte gjorde det så 
bra, så gjorde 
han allting han 
brukar göra. 

Självförtroendet 
konstant bra vid EM. 

 
 
 
 
 
 

 
Högt självförtroende 
under mästerskapet 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självförtroende – före 
och under match 

 
 

 
 



 

 

 

                    Bilaga 4     II 
Man har ju en bild 
själv av liksom vad 
man vill prestera 
men sen så står man 
och småvelar 
emellanåt. 
 

Han har en bild 
av vad han vill 
prestera men sen 
står han och 
småvelar 
emellanåt. 

Självförtroendet 
minskar under match i 
EM. 

Jag skulle vilja ha 
gjort jättemycket 
mer när jag spelade. 

Han skulle vilja 
ha gjort 
jättemycket mer. 

Lågt självförtroende 
under EM. 

Man blir lite mer för 
sig själv och man 
gick in i sig själv lite 
mer efter matcherna 
och innan 
matcherna. 

Han blir mer för 
sig själv och han 
gick in i sig själv 
lite mer efter och 
innan matcherna. 

Mer inbunden under 
EM. 

 
 
 
 
 
 
 

Lågt självförtroende under mästerskapet 

 
 
 
 
 
 
 
Självförtroende – före 

och under match 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Strategier och konsekvenser                                           Bilaga 4     III 
Meningsenhet Förkortad 

meningsenhet 
Kod Underordnad 

kategori 
Kategori Tema 

I juniorlandslaget 
hade jag en coach 
som dom gjorde en 
sån grej med oss. 

I j-landslaget 
övade de 
avslappning. 

Avslappningsövning. 

Att slappna av alla 
muskler i kroppen 
och sen så börjar jag 
tänka. 

Han slappnar av 
musklerna och 
tänker sen. 

Muskelavslappning 
och positivt tänkande. 

 
 
 
Avslappningsövningar 

Försöka få bort de 
tankarna och tänka 
på situationer där 
jag har spelat bra. 

Få bort tankarna 
och tänka på bra 
situationer. 

Tankestopp och 
positivt tänkande. 

Bara vara själv men 
inte ha en massa 
störande moment 
runtomkring. 

Han var själv, 
utan störande 
moment. 

Koncentration själv. 

 
 
 

Fokusering 

 
 
 
 
 
 
 

Strategier 

Det kanske är bättre, 
man kanske är mer 
koncentrerad i allt 
man gör. 

Det kanske är 
bättre, mer 
koncentrerad. 

Viss anspänning ger 
bättre koncentration. 

Får man en 
kroppslig 
anspänning under 
match så påverkar 
det tycker jag just 
den här 
spontaniteten och 
kreativiteten. 

Kroppslig 
anspänning 
påverkar 
spontanitet och 
kreativitet under 
match. 

Somatisk anxiety 
påverkar kreativitet 
och spontanitet. 

Jag spelar mycket 
bättre när jag 
liksom, när jag bara 
kör på och jag inte 
tänker så mycket. 

Han spelar bättre 
när inte tänker så 
mycket utan bara 
kör på. 

Bättre vid automatiskt 
spel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anxiety påverkar 
prestationen 

 

Sitter 
anfallssystemen i 
ryggmärgen, det är 
då man kan spela 
mer ja, spontant. 

Sitter systemen i 
ryggmärgen kan 
han spela mer 
spontant. 

Sitter spelsystemen ger 
spontanitet. 

 
 

Kunskap påverkar 
prestationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser 

Jag försökte bara, ja 
slappna av så 
mycket som möjligt 

Han försökte 
slappna av. 

Avslappning. Avslappning under 
mästerskapet 

Han var oerhört 
inspirerande. 

Han var oerhört 
inspirerande. 

Mental rådgivare 
inspirerande. 

Mental rådgivning 
under mästerskapet 

 
 

Strategier under 
mästerskapet 

Man är, inte passiv, 
utan man är liksom 
aggressiv. 

Han är inte 
passiv utan 
aggressiv. 

Högt självförtroende 
ger aggressivitet. 

Då gick 
självförtroendet ner 
lite men det behövs 
så lite för att komma 
tillbaks upp igen. 

Självförtroendet 
gick ner men det 
behövs så lite för 
att få upp det 
igen. 

Självförtroendet går 
lätt upp och ner. 

 
 

 
Självförtroendet 

påverkar prestationen 

 
 
 

Konsekvenser 
under mästerskapet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategier och 
konsekvenser 

 
 
 



 

 

 

Förberedelser                        Bilaga 4     IV 
Meningsenhet Förkortad 

meningsenhet 
Kod Underordnad 

kategori 
Kategori Tema 

Skillnaden är de 
tider man får här 
med landslaget och i 
klubblaget vad man 
ska göra precis före 
match. När man ska 
äta, när man ska 
träna. 

Skillnader i tider 
t ex mattider och 
träningstider. 

Förberedelse- 
skillnader. 

Jag kommer ju helt 
klart göra mina 
rutiner och sånt där 
som jag alltid gör 
inför en viktig 
match. 

Jag kommer göra 
mina rutiner som 
jag alltid gör 
inför en viktig 
match. 

Samma rutiner inför 
viktig match. 

 
 
 
 
 
 

Förberedelser under 
träningsmatcher 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Förberedelser under 
träningsmatcher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inför en EM-match 
så är det väldigt 
viktigt att ha 
förberedelserna 
perfekt. 

Inför en EM-
match är det 
viktigt att ha 
förberedelserna 
perfekt. 

Perfekta 
förberedelser vid 
mästerskap. 

 
Tankar kring 

förberedelser vid 
mästerskap 

 
 

 
Tankar kring 

förberedelser vid 
mästerskap 

 
 
 

Förberedelser 

Det är samma för 
varje match. Det är 
samma sak varje 
gång jag spelade. 

Det var samma 
för varje match 
han spelade. 

Lika förberedelser 
under mästerskapet. 

Det var nog bättre 
förberedelser än 
inför en vanlig 
match. 

 

Det var bättre 
förberedelser än 
inför en vanlig 
match. 

Bättre förberedelser 
under mästerskapet. 

 
 
 
 

Förberedelser under 
mästerskapet 

 
 
 

 
Jag försökte eller jag 
tänkte lite mer på 
matchen. 

 

Han försökte 
tänka mer på 
matchen. 

Mer tanke på 
matchen i 
mästerskapet. 

 
Tankar på matcherna i 

mästerskapet. 

 
 
 
 

 
 

Förberedelser under 
mästerskapet 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Egna insatsens och motståndarnas värde                       Bilaga 4     V 
Meningsenhet Förkortad 

meningsenhet 
Kod Underordnad 

kategori 
Kategori Tema 

Den tror jag kommer 
att vara jätteviktig. 
Jag, jag ser mig själv 
som en starter och 
på positionen också. 

Den kommer att 
vara jätteviktig. 
Han ser sig själv 
som en starter och 
på den positionen. 

Egna insatsen 
jätteviktig. 

 
 

Egna insatsens värde i 
träningsmatcherna 

 
 

Därför är det viktigt 
att vi spelar mot lag 
som vi gör nu i de 
här 
träningsmatcherna 
och känner att vi är 
med i matcherna så 
att laget får någon 
sorts känsla av att 
det är möjligt. 

Viktigt att de 
spelar mot lag 
som de gör i dessa 
träningsmatcherna 
och känner att de 
är med i 
matcherna så de 
får en känsla av 
att det är möjligt. 

Bra spel i 
träningsmatcherna. 

 
 

 
Motståndarnas värde i 

träningsmatcherna 

 
 
 
 
 
 
 

Värde i 
träningsmatcherna 

 
 
 

 

Vi ju haussat upp det 
här så mycket att vi 
ska göra ett bra EM. 

De har haussat 
upp att de ska 
göra ett bra EM. 

Egna värdet stort 
inför mästerskapet. 

 
Högt egenvärde iför 

mästerskapet 
 

 

 
 
 
 

Värde inför 
mästerskapet 

 

Jag skulle vilja säga, 
vi är ju underdogs, 
vi slår ur underläge. 

De är underdogs, 
de slår ur 
underläge. 

Sverige slår ur 
underläge. 

 
Sverige i underläge 
inför mästerskapet 

 
 

 

Det var lite både 
och, egentligen 
borde det ju vara 
bara så att vi bara 
hade allt att vinna 
men det blev ju mer 
och mer liksom 
press egentligen. 

Det var lite både 
och, egentligen 
borde det vara så 
att de bara hade 
allt att vinna men 
det blev mer och 
mer press. 

Mer press fast det ej 
borde vara det. 

 
 

 
Press i mästerskapet 

 

Jag spelade många 
minuter och hade en 
ganska viktig roll i 
laget 

Han spelade 
många minuter 
och hade en viktig 
roll i laget. 

Mycket speltid och 
viktig roll. 

 
Egna värdet i 
mästerskapet 

 
 

Överskattade kanske 
lite, speciellt första 
matchen när vi kom 
in och vi skulle möta 
en av världens bästa 
basketlag. 

Överskattade lite, 
första matchen 
när de mötte en av 
världens bästa 
basketlag. 

Överskattning. 

Sen tycker jag att vi 
växte efter den 
matchen. Då var det 
lite mer så att vi var 
inne på att bara köra 
vårt spel och skita i 
de andra liksom. 

 

De växte efter den 
matchen. Då var 
det mer så att de 
var inne på att 
köra deras spel 
och skita i de 
andra. 
 

Spelade sitt eget 
spel.  

 
 
 
 
 

Skattning av 
motståndarna i 
mästerskapet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Värde i 
mästerskapet 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Egna insatsens och 
motståndarnas värde 

 
 

 



 

 

 

Förväntningar                        Bilaga 4     VI 
Meningsenhet Förkortad 

meningsenhet 
Kod Underordnad 

kategori 
Kategori Tema 

Skrivs det dåliga 
saker från kritiker, 
experter då, hehe, så 
kallade experter, så 
oftast får man ju 
försöka ta det med 
en nypa salt men 
självklart så sätter 
det sig i 
självförtroendet 
nånstans så att det är 
någonting som jag 
försöker jobba med. 

Skrivs det dåliga 
saker från 
kritiker så får 
man försöka ta 
det med en nypa 
salt, men det 
sätter sig i 
självförtroendet 
så han försöker 
jobba med det. 

Negativ kritik från 
media ger lägre 
självförtroende. 

 
 
 
 
 

Lägre självförtroende 
av förväntningar 

 

 
 
 
 
 

Förväntningar på 
träningsmatcherna 

Under EM så ställer 
jag oerhörda höga 
krav på mig själv för 
jag, vi har snackat 
lite om det att jag 
har tagit den här 
rollen och jag ska 
verkligen leva upp 
till den. 

Han har oerhört 
höga krav på sig 
själv i EM. Han 
har tagit en roll 
och ska leva upp 
till den. 

Höga personliga krav 
i EM. 

 
 
 

Personliga 
förväntningar inför 

mästerskapet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förväntningar 

Alla känner nog att 
det är våran chans 
det här. Att vi kan ta 
oss vidare från 
gruppen. Speciellt 
nu ju mer matcher vi 
spelar så blir vi 
bättre och bättre. 

Alla känner att 
detta är vår 
chans, att gå 
vidare från 
gruppen. De blir 
bättre för varje 
match. 

Deras chans till bra 
EM. 

 
 
 
Lagets förväntningar 
inför mästerskapet 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Förväntningar inför 

mästerskapet  

Jag vet att jag är 
duktig basketspelare 
och kan göra de här 
sakerna men jag 
kanske hade lite för 
stora förväntningar 
med tanke på det 
motståndet vi mötte 
också. 

Han vet han är 
duktig 
basketspelare 
men han hade 
kanske för stora 
förväntningar 
med tanke på 
motståndet. 

Ev. för stora 
förväntningar. 

 
 
 

Personliga 
förväntningar under 

mästerskapet 

Jag vet inte exakt 
vad men vi spelade 
inte på den nivån 
som vi visste att vi 
var tvungna och som 
vi kan spela på. 

De spelade inte 
på den nivå som 
de visste de var 
tvungna till och 
som de kan spela 
på. 

Spelade på för låg 
nivå. 

 
 
Lagets förväntningar 
under mästerskapet 

 
 

Mer att det var som 
en morot kanske när 
vi blev nerskrivna så 
där att nu ska vi 
minsann visa dem 
då. 

Nerskrivningen 
var som en morot 
att de ska visa 
dem. 

Nerskrivning var 
morot. 

 
 
Medias förväntningar 
under mästerskapet 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Förväntningar under 
mästerskapet 

 
 
 
 
 

 

 


