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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur golfspelare på elitnivå förklarar (attribuerar) 

medgång respektive motgång samt att undersöka om det förekommer självtjänande 

tankemönster hos respondenterna. Studien byggde på följande frågeställningar: (1) Vilka 

attributioner förekommer bland golfspelare på elitnivå för framgång respektive motgång? (2) 

Till vilken grad stämmer dessa attributioner in på Weiners (1985a) attributionsteori som 

består av de fyra aspekterna ansträngning, tur, förmåga och uppgiftens svårighetsgrad? (3) 

Förekommer fenomenet självtjänande tankemönster hos respondenterna? Semistrukturerade 

intervjuer utfördes med fem manliga och fem kvinnliga golfspelare på elitnivå (M=20.6; SD= 

± 0.8). En innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) utfördes där relevant 

material bröts ned till meningsenheter som sedan kategoriserades. Utöver detta analyserades 

även respondenternas subjektiva uppfattning om attributionernas dimensionella tillhörighet. 

Resultaten visade att de attributioner som gavs endast till viss del stämmer in på Weiners teori 

(1985a). Exempelvis angavs tankar och känslor till stor del som förklaring till både medgång 

och motgång. Vad gäller självtjänande tankemönster fanns inga tecken på att detta förekom 

bland deltagarna. Resultaten diskuteras utifrån teoretiskt ramverk och tidigare forskning. 

Förslag på framtida forskning samt implikationer ges.  

 

Nyckelord: attributioner, medgång, motgång, självbetjänande tankemönster 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine how golf players competing on elite level explain 

(attribute) success and failure, and to examine weather self-serving bias is something that 

occurs among the players. The following questions were intended to be answered: (1) which 

attributions occur among elite golf players for success and failure? (2) to what degree do these 

attributions correspond with Weiner´s (1985a) attribution theory that consists of the four 

aspects effort, luck, ability and task difficulty? (3) Does self-serving bias occur among the 

respondents? Semi structured interviews was conducted with five male and five female elite 

golf players (M=20.6; Sd= ± 0.8). A content analysis in accordance with Graneheim and Lu-

ndman (2004) was performed where relevant material was broken down into raw data units 

which then were categorized. In addition, the respondents’ subjective opinions on the dimen-

sional belonging of the attributions were analyzed. The results show that the attributions that 

were given only in part correspond with Weiner´s theory (1985a). For example were attribu-

tions connected to thoughts and feelings relatively usual for both success and failure. As for 

self-serving bias, there were no signs of the occurrence of this among the participants. The 

results are discussed in relation to the theoretical framework and previous research. Suggest-

ions for future research and implications are given.  

 

Keywords: attributions, failure, self-serving bias, success               
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Introduktion 

Attributioner har varit ett populärt område inom idrottspsykologin (framförallt på 1970-och 

80-talen), men intresset har sedan dess minskat något (Biddle, et al, 2001). Forskning kring 

attributioner och hur det kan kopplas till mänskligt beteende kan spåras tillbaka till 1940-talet 

och Fritz Heider. Heider ansåg att människor strävar efter förutsägbarhet och stabilitet i livet 

genom att försöka förutse och söka förståelse för dagliga händelser. Vidare menade Heider att 

människor attribuerar händelser antingen internt till den egna personen, eller externt mot 

miljön runtomkring (Cox, 2007).  

 

Människan är predisponerad till att försöka förstå, förutsäga och förklara sitt eget beteende 

och andras (Hanrahan, 1995). Attributionsteoretiker är intresserade av just vad dessa uppfatt-

ningar om kausalitet har för påverkan (Weiner, 1992). Kausala samband är någonting som 

idrottsutövare och tränare fäster stor vikt vid. Exempelvis kan idrottsutövare ställa frågor 

som: ”varför förlorade vi?” ”varför blev jag skadad?” eller ”varför är tränaren inte nöjd med 

mig?”(Silva & Weinberg, 1984). De svar idrottare ger till dessa frågor kommer med stor 

sannolikhet att påverka deras framtida idrottskarriärer och därför finns det potentiell praktisk 

nytta i att förstå vilka källor som ger upphov till en viss attribution, attributionens egenskaper 

i sig samt vilka konsekvenser i beteende en viss attribution kan orsaka (Silva & Weinberg, 

1984).  

 

Bernard Weiner byggde vidare på Heiders idéer och gjorde dessa lättare att förstå och applice-

ra i prestationssammanhang (Cox, 2007). Centralt för hans teori är att de attributioner männi-

skor ger kan kategoriseras utefter tre dimensioner: kausalitet, stabilitet och kontrollerbarhet 

(Weiner, 1985a). Stabilitetsdimensionen är kopplad till framtida förväntningar, samtliga 

dimensioner kan kopplas till emotioner och både förväntningar och emotioner antas styra 

beteende (Weiner, 1985a).     

 

Cox (2007) menar att ett nyckelbegrepp inom attributionsforskningen är perception. När 

idrottare ger förklaringar till olika händelser är det just deras perception av händelsen som 

delges. Om denna är korrekt eller inte hör inte till saken. En bänknötare i ett basketlag kan till 

exempel attribuera sin korta speltid till att han/hon är dålig på basket eller har dålig kondition. 

Poängen är att beroende på vilken förklaring som ges så kommer detta påverka framtida 

tankar, känslor och beteenden. Om attributionen är ”bristande förmåga”, som i första fallet, 

kanske spelaren slutar spela basket, men om förklaringen istället är ”dålig kondition” kanske 

spelaren börjar löpträna mer (Hanrahan, 1995).    

 

Attributioner är ett mycket intressant ämne inom idrottspsykologin. De förklaringar männi-

skor tillskriver en viss händelse påverkar till mycket stor del dennes handlingar, känslor, 

självförtroende och motivation (Cox, 2007). Det är ett rimligt antagande att attributioner även 

kan kopplas till idrottsprestation, till exempel kanske det går att hitta mönster i hur idrottare 

förklarar medgång respektive motgång? Om så är fallet, i vad består skillnaden? Vad orsakas 

den av? Är det så att idrottare strävar efter att skydda eller bibehålla sitt självförtroende via de 

förklaringar som ges? Dessa frågeställningar har legat till grund för studien. 

 

Begreppsdefinitioner 

     Attributioner. 

Attributioner kan definieras som de orsaker människor använder till att förklara olika händel-

ser. Denna process sker spontant, framförallt då utfallet är oväntat eller då målet inte uppnås 

(Weiner, 1985b). Cox (2007, s 83) skriver: ”teorin om attributioner är en kognitiv approach 
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till motivation. Den baseras på antagandet att människor strävar efter att förklara, förstå och 

förutsäga händelser baserat på deras kognitiva perceptioner” (författarens översättning).      

 

     Situationsspecifikt självförtroende. 

Situationsspecifikt självförtroende kan definieras som individens övertygelse om att han eller 

hon är kapabel att utföra de handlingar som krävs för att hantera en specifik situation 

(McAuley, Peña & Jerome, 2001).  

 

     Självtjänande tankemönster (”self-serving bias”). 

Begreppet självtjänande tankemönster kan beskrivas som individers tendens att attribuera 

framgång till interna faktorer och motgång till externa faktorer. Orsaken till detta mönster tros 

vara att individen strävar efter att förstärka eller skydda sitt självförtroende (Weiner, 1985a). 

Brawley och Roberts (1984, s 202) skriver: ”då utfall uppfattas som positiva, är idrottaren 

motiverad till att förstärka självförtroendet genom att attribuera det positiva utfallet till 

aspekter inom personlig kontroll, så som förmåga och ansträngning. Å andra sidan, då utfall 

uppfattas som negativa kan självförtroendet hotas om idrottaren tar på sig personligt ansvar 

för utfallet. För att skydda självförtroendet, är idrottaren därför motiverad till att attribuera 

orsakerna till det negativa utfallet till aspekter utanför hans/hennes kontroll” (författarens 

översättning). Självtjänande tankemönster kan alltså ta sig uttryck i två former: dels genom att 

individen skyddar självförtroendet som en reaktion på motgång och dels genom att denne 

förstärker självförtroendet efter medgång.          

 

Teoretisk referensram 
Weiners (1985a) attributionsteori (se Bilaga 1) beskriver hur människors emotioner, motiva-

tion och beteende påverkas av de attributioner som görs. Teorin visar på hur ett visst utfall 

leder till en känslomässig reaktion (positiv eller negativ) samt en genomsökning av orsaker 

till utfallet. Om utfallet är oväntat eller av negativ karaktär ökar sannolikheten för attribu-

tioner (Biddle et al, 2001). Olika typer av förhandsfaktorer påverkar vilka typer av attribut-

ioner som görs, de som skrivits ut i modellen (enligt Weiner (1985a) finns det fler) är info-

rmation, kausala regler, skillnader mellan utövare och observatör samt situationsspecifikt 

självförtroende. Nedan följer en kort beskrivning av dessa. 

 

Weiner (1985a) tar kort upp att information bland annat handlar om tidigare personliga 

erfarenheter och hur väl personer i omgivningen presterar. Om en tennisspelare vinner en 

match mot en motståndare som alla andra också slagit kommer vinsten troligen tolkas som ett 

resultat av dåligt motstånd (Cox, 2007). Poängen är att människan registrerar tidigare 

händelser i omgivningen och anpassar sina kausala attributioner utefter dem. Kelley och 

Michela (1980) skriver att människors attributioner påverkas av de konsekvenser en viss 

handling får när denna jämförs med tänkbara konsekvenser från andra handlingar. Människan 

plockar alltså ut det unika för den specifika handling som utförs och drar därmed slutsatser 

om intention. För en mer ingående beskrivning av hur information påverkar attributioner se 

Kelley och Michela (1980). 

 

Begreppet kausalitet är en mycket central del inom attributionsforskningen och teoretiker 

inom området har intresserat sig mycket för hur det går till när människor drar slutsatser om 

orsak och verkan. Heiders definition av kausalitet har legat till grund för forskningen kring 

attributioner. Han menade att ett visst tillstånd kommer hållas ansvarigt för en effekt om 

tillståndet är närvarande då effekten är närvarande, men frånvarande då effekten är 

frånvarande (Weiner, 1992). Den information som behövs för att kunna dra slutsatser om 

kausala samband finns inte tillgänglig i en typisk vardagssituation, därför använder 
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människan sig av scheman eller regler för hur orsak och verkan relaterar till varandra. Dessa 

regler har byggts via erfarenhet och aktiveras när informationstillgången är begränsad 

(Weiner 1992). Vidare, skriver Weiner (1992), om skillnaden mellan utövare och observatör 

att det ser ut att finnas en systematisk skillnad i hur attributioner görs: utövare tenderar att ge 

externa förklaringar (situationsspecifika faktorer) medan observatörer tenderar att ge interna 

förklaringar (dispositionsrelaterade egenskaper). Detta mönster ses som en funktion av 

perspektivet hos den som gör attributionen. 

 

Slutligen beskriver begreppet självtjänande tankemönster människors benägenhet att ta åt sig 

större ära för lyckade prestationer än vad de tar på sig ansvar för misslyckade prestationer 

(Weiner, 1992). Enligt teorin innebär detta att en idrottare troligen kommer förklara en vinst 

genom att hänvisa till talang eller träningsflit (inre faktorer), men en förlust genom att hänvisa 

till faktorer som dåligt väder eller orättvis domare (yttre faktorer) (Hanrahan, 1995).  

 

Detta exempel, som belyser skillnaden mellan yttre och inre attributioner, utgör en övergång 

till nästa steg i Weiners modell: kausala tillskrivanden (”causal ascriptions”). Weiner menade 

att det går att dela in de attributioner människor ger diverse händelser och utfall i tre olika 

dimensioner: stabilitet, kausalitet och kontrollerbarhet (ursprungligen fanns bara de första två 

dimensionerna, kontrollerbarhet lades till senare, det finns även de som förespråkar en fjärde 

och till och med en femte dimension). Figur 1 illustrerar förhållandet mellan dimensionerna 

stabilitet och kausalitet och figur 2, förhållandet mellan stabilitet och kontrollerbarhet.  

  

 

 

 

 

 

 

             
                    Figur 1 Kausalitet x stabilitet (Weiner, 1992)                                          Figur 2 Stabilitet x kontrollerbarhet (Weiner, 1992)  
 

Som framgår i figur 1 består kausalitetsdimensionen av interna och externa faktorer medan 

stabilitetsdimensionen består av stabila och instabila faktorer. Om en orsak klassas som intern 

eller extern beror på om den uppfattas komma inifrån personen eller utifrån. Om en orsak 

klassas som stabil eller instabil beror på om den anses föränderlig eller oföränderlig över tid 

(Brawley & Roberts, 1984). De olika attributionerna förmåga, uppgiftens svårighetsgrad, 

ansträngning och tur har sedan passats in i figuren så att förmåga ses som intern/stabil, 

uppgiftens svårighetsgrad som extern/stabil, ansträngning som intern/instabil och tur som 

extern/instabil. Weiner menade att människor generellt sett attribuerar olika utfall till en av 

dessa (Cox, 2007). 

 

Olika attributioner får olika konsekvenser beroende på hur de kan klassificeras. Stabilitets-

dimensionen påverkar, enligt Weiner (1992), förväntningar inför framtiden. Om orsaken till 

en viss händelse anses vara stabil (till exempel förmåga) kommer personen ifråga förvänta sig 

att resultatet upprepas. Om orsaken däremot uppfattas som instabil (till exempel tur) kommer 

personen inte anse det som troligt att resultatet upprepas (Weiner, 1992). Kausalitets-

dimensionen påverkar i sin tur självförtroendet hos individen. Om en person attribuerar en 

framgångsrik prestation till en intern faktor (hög ansträngning eller hög förmåga) kommer 

detta leda till högre självförtroende. Misslyckanden, däremot, som attribueras till inre faktorer 

kommer orsaka lägre självförtroende (Weiner, 1992).  
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I figur 2 illustreras förhållandet mellan dimensionerna kontrollerbarhet och stabilitet. Att det 

behövdes ytterligare en distinktion för att klargöra skillnader mellan olika attributioner beror 

på att det visade sig finnas en betydande skillnad mellan exempelvis humör, trötthet och 

tillfällig ansträngning. Weiner (1992, s.250) skriver följande angående just dessa attribu-

tioner: ”(…) de är uppdelbara i den meningen att ansträngning är lagd under viljemässig 

kontroll – en individ kan öka eller minska ansträngningens intensitet. Detta gäller typiskt inte 

för humör och trötthet, som under de flesta omständigheter inte kan förändras viljemässigt” 

(författarens översättning). Trots att de alla kan klassificeras som interna instabila attribu-

tioner skiljer de sig alltså åt i den aspekten att endast tillfällig ansträngning är någonting som 

kan kontrolleras direkt av individen.  

 

Det finns dock ett problem med det här sättet att beskriva verkligheten. Det verkar, utifrån 

modellerna ovan, som om det finns åtta olika sätt att dela in de orsaker som ges för specifika 

händelser genom att tillämpa dimensionerna stabilitet, kausalitet och kontrollerbarhet. Men 

det är inte helt säkert att detta är möjligt. När det gäller dimensionerna kausalitet och stabilitet 

så är det fullt möjligt för en orsak att vara intern och sedan antingen stabil eller instabil, eller 

extern och antingen stabil eller instabil. På samma sätt kan kontrollerbarhet relatera till både 

stabila och instabila faktorer, men när det kommer till kausalitet så verkar det som att 

kontrollerbarhet endast kan relateras till interna faktorer. Externa faktorer verkar per 

definition vara okontrollerbara och därmed omöjliga för individen att påverka. Alla externa 

faktorer är således okontrollerbara, men alla okontrollerbara faktorer är inte externa. Dock är 

detta inte sant riktigt till hundra procent då externa faktorer kan ses som kontrollerbara av 

andra (Weiner, 1992). 

 

Som beskrivits ovan finns det kopplingar mellan stabilitetsdimensionen och förväntningar 

samt mellan kausalitetsdimensionen och självförtroende. Kontrollerbarhet i sin tur associeras 

med känslomässiga reaktioner. Med detta sagt ska tilläggas att känslomässiga reaktioner 

relaterade till idrottsliga prestationer förekommer på två nivåer. På den första nivån är de 

emotionella reaktionerna fria från attributioner (se figur 1 under utfallsberoende emotion) då 

idrottaren ännu inte hunnit reflektera över utfallet och dess orsaker. På den andra nivån är 

dock känslomässiga reaktioner ett direkt resultat av de attributioner som tillskrivs händelsen 

(Cox, 2007). Figur 3 beskriver detta förhållande mellan emotioner och attributioner. 

 

 Generella positiva eller negativa känslor 

 

Utfall       Utvärdering 

  

              Kausala attributioner och dimensioner          Specifika emotioner 
                                                                                                                               Figur 3 ”The cognition-emotion process” (Weiner, 1985a)     
 

När det gäller självinriktade känslor som skuld och skam är skuld kopplat till kontrollerbarhet 

medan skam är kopplat till okontrollerbarhet. Ilska, medömkan och tacksamhet är exempel på 

emotioner riktade mot andra där ilska och tacksamhet associeras med kontrollerbarhet och 

medömkan med okontrollerbarhet (Weiner, 1985a).  

 

Slutligen återfinns begreppen avsiktlighet (”intentionality”) och globalitet (”globality”) i 

Weiners modell. Båda aspirerar de på att uppta en plats bland de andra dimensionerna 

kausalitet, stabilitet och kontrollerbarhet. Dock finns vissa hinder för detta, därmed fråge-

tecknen i modellen (figur 1). För mer ingående beskrivning samt problematisering av de här 

begreppen, se Weiner (1985a). 
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Tidigare forskning 

     Attributioner och situationsspecifikt självförtroende (”self efficacy”). 

Coffee och Rees (2008) undersökte vilken effekt kontrollerbarhet samt interaktionen mellan 

kontrollerbarhet och generaliserbarhet har på situationsspecifikt självförtroende. 360 personer 

(184 män och 176 kvinnor) deltog i studien, samtliga var aktiva tävlingsidrottare antingen i 

lagsammanhang eller individuellt. Attributioner mättes genom en fempunktskala som utgick 

från dimensionerna kontrollerbarhet, stabilitet, globalitet och universalitet. De tre sistnämnde 

menar författarna utgör ett samlat mått på attributionens generaliserbarhet (begreppen finns 

beskrivna ovan med undantag för universalitet som betyder till vilken utsträckning orsaken 

uppfattas gälla alla individer i motsats till bara en själv). Resultaten från studien visar att de 

deltagare som uppfattat sin prestation som framgångsrik hade högre värden för situations-

specifikt självförtroende när deras attributioner kunde generaliseras över tid (stabilitet) 

och/eller över situationer (globalitet) och/eller om orsakerna var unika för dem själva 

(universalitet). Deltagare som uppfattat sin prestation som mindre framgångsrik visade tecken 

på högre situationsspecifikt självförtroende när deras attributioner kunde klassificeras som 

kontrollerbara. En interaktionseffekt upptäcktes också för kontrollerbarhet och globalitet i 

förhållande till situationsspecifikt självförtroende, om orsakerna som angavs uppfattades som 

globala så medförde höga nivåer av kontrollerbarhet högre nivåer av situationsspecifikt 

självförtroende.   

 

Stajkovic och Sommer (2006) utförde en studie byggd på tre huvudsakliga frågeställningar: 

(1) förser situationsspecifikt självförtroende information som utgör en grund för kausala 

attributioner? (2) påverkar kausala attributioner, i sin tur, efterkommande situationsspecifikt 

självförtroende? (3) Påverkar attributioner och efterföljande självförtroende prestation? I 

studien deltog 93 personer (45 kvinnor och 48 män). Uppgiften som deltagarna utförde var en 

kognitiv uppgift som gick ut på att komma på så många användningsområden som möjligt 

under 1 minut för helt vanliga objekt (till exempel en tegelsten). Resultaten från studien visar 

att inledande situationsspecifikt självförtroende och prestationsfeedback påverkar kausala 

attributioner samt att kausala attributioner, i sin tur, påverkar efterföljande situationsspecifikt 

självförtroende. Kausala attributioner och situationsspecifikt självförtroende var också goda 

indikerare av efterföljande prestation. Inledande situationsspecifikt självförtroende visade 

också ett starkt samband med efterföljande situationsspecifikt självförtroende, vilket alltså 

innebär att det dels kan finnas en direkt koppling mellan initialt självförtroende och 

efterföljande självförtroende och dels en indirekt koppling mellan dessa två som går via 

feedback och kausala attributioner.  

 

Shields, Brawley och Lindover (2006) utförde en studie vars huvudsakliga syfte var att 

undersöka om kopplingen mellan attributioner och beteende samt kopplingen mellan 

attributioner och intentioner förmedlas via situationsspecifikt självförtroende. 260 personer, 

mellan 20 och 70 år, deltog i studien och resultaten tyder på att kopplingar mellan 

attributioner och beteende influeras av två variabler: situationsspecifikt självförtroende och 

framtida intentioner. Resultaten visade även att attributioner och situationsspecifikt 

självförtroende tillsammans kunde förutsäga tidiga intentioner samt att attributioner och 

situationsspecifikt självförtroende tillsammans kunde förutsäga närvaro vid träning. Författ-

arna menar också att studien är den enda hittills inom området som kunnat påvisa att attribu-

tioner kan påverka situationsspecifikt självförtroende, tidigare studier har mest fokuserat på 

hur situationsspecifikt självförtroende påverkar attributioner.          

 

McAuley, Duncan och McElroy (1989) utförde en studie med syftet att undersöka om 

situationsspecifikt självförtroende och kausala attributioner för prestation kan relateras till 
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varandra. Urvalet bestod av 18 barn (9 flickor och 10 pojkar) mellan 9-12 år och uppgiften 

var en ergometercykeltävling. Resultaten från studien visade att uppfattningar om prestation 

påverkade kausala attributioner, de barn som ansåg att de varit framgångsrika vad gäller 

uppgiften gjorde mer stabila och kontrollerbara attributioner än de som uppfattat sig som 

mindre framgångsrika. Vidare tydde även resultaten på att situationsspecifika förväntningar 

(”efficacy expectations”) hade en inverkan på kausala attributioner. Högre situationsspecifikt 

självförtroende innan utförandet resulterade i mer stabila och kontrollerbara attributioner. 

  

Rees (2006) undersökte relationen mellan attributioner och situationsspecifika förväntningar. 

I studien deltog 162 personer (60 kvinnor och 102 män) som alla var aktiva utövare i olika 

former av idrotter. Resultaten visar att dimensionerna stabilitet och kontrollerbarhet har störst 

betydelse för situationsspecifika förväntningar, men hur de påverkar varierar beroende på om 

prestationen uppfattats som framgångsrik eller inte av individen. Vid framgångsrika 

prestationer fanns en huvudeffekt för stabila och personligt kontrollerbara attributioner i 

förhållande till situationsspecifika förväntningar. Ju mer stabila och kontrollerbara 

attributioner, desto högre förväntningar inför kommande match eller tävling. Vid mindre 

framgångsrika prestationer fanns istället interaktionseffekt mellan samma variabler: höga 

värden för situationsspecifika förväntningar var här mer troligt om individen attribuerade 

utfallet både till stabila och personligt kontrollerbara orsaker. Detta är ett mycket intressant 

resultat med tanke på att instabila attributioner vid mindre framgångsrika prestationer 

generellt sett anses mer fördelaktigt. 

 

     Självtjänande tankemönster (”self-serving bias”). 

De Michele, Gansneder och Solomon (1998) undersökte förekomsten av självtjänande 

tankemönster hos brottare. Deltagarna bestod av 27 manliga brottare mellan åldrarna 19-22. 

De hade alla mellan 4 och 14 års erfarenhet av brottning och studien utfördes under 

deltagarnas första försäsongsmatch. Resultaten från studien visar på att de brottare som vann 

sin första match gjorde betydligt mer interna, stabila och internt kontrollerbara attributioner 

än de som förlorade vilket stödjer teorin om självtjänande tankemönster. Brottare som vann 

uppfattade dock även orsakerna till detta som mer externt kontrollerbara. Resultaten tydde 

också på att det fanns starkare koppling mellan dimensionen stabilitet och perceptioner om 

utfall samt självtjänande tankemönster jämfört med de andra dimensionerna. Det var också så 

att vinnare som uppfattade sin prestation som mer framgångsrik (jämfört med andra vinnare) 

hade högre grad av stabilitet och personlig kontroll i sina attributioner, medan förlorare som 

uppfattade sin prestation som mindre framgångsrik (jämfört med andra förlorare) attribuerade 

detta i högre grad till interna faktorer. Detta stödjer också förekomsten av självtjänande 

tankemönster: ju högre uppfattning av framgång efter en vinst, desto större känsla av att 

utfallet var ett resultat av personlig påverkan. Ju mer man tolkar en förlust som internt 

orsakad, desto större blir känslan av ”ägandeskap” över utfallet, vilket i sin tur medför lägre 

uppfattning av framgång.  

 

Wann och Schrader (2000) testade i sin studie förekomsten av självtjänande tankemönster hos 

åskådare. De menade att åskådare med stark psykologisk anknytning till lagets prestation 

borde ha en större tendens att attribuera utfallet till interna faktorer vid vinst och externa 

faktorer vid förlust. I studien deltog 114 personer (59 kvinnor och 55 män) och studien 

sträckte sig över två matcher (en vinstmatch och en förlustmatch). Resultaten från studien 

visade att självtjänande tankemönster förekom i hög grad, de med stark psykologisk 

anknytning attribuerade lagets vinst med interna, stabila och kontrollerbara faktorer och lagets 

förlust med externa faktorer. Hos deltagare med låg identifieringsgrad till laget kunde inte 

detta mönster urskiljas. Framförallt förekom mönstret av självtjänande tankemönster i 
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vinstsituationen. Detta, menar författarna, är ett tecken på att deltagarna var mer intresserade 

av att stärka sitt självförtroende än att skydda det, en hypotes som stärks av tidigare forskning 

på området. Slutligen visade resultaten också på att de med hög identifieringsgrad till laget 

var mer benägna att ”heja på” de egna spelarna. Även detta går enligt författarna i linje med 

tidigare forskning, ju högre identifieringsgrad desto mer försöker supportrarna påverka ut-

fallet i matchen och de med hög identifieringsgrad är dessutom mer benägna att uppfatta 

publiken som en kausal orsak till utfallet. 

 

Roesch och Amirkhan (1997) utförde en metastudie med syftet att undersöka förekomsten av 

självtjänande tankemönster hos idrottare. Olika attributioner (N=310) extraherades från 

diverse tidningsartiklar och kategoriserades utefter dimensionerna kausalitet, stabilitet, 

kontrollerbarhet samt globalitet. I resultaten från studien framkom ett visst stöd för före-

komsten av självtjänande tankemönster, men bara under vissa förutsättningar. Den enda 

dimensionen som generellt sett kunde kopplas till skillnader mellan vinnare och förlorare var 

kontrollerbarhet. Segrar sågs som kontrollerbara och förluster som okontrollerbara. Alla andra 

skillnader berodde dels på typ av idrottare eller på typ av idrott. Exempelvis attribuerade 

nykomlingar (”rookies”) segrar till interna faktorer och förluster till externa faktorer i större 

utsträckning än veteraner som tenderade att attribuera både segrar och förluster till interna 

faktorer. Individuella idrottare gav mer ofta interna, kontrollerbara förklaringar efter en vinst 

och externa, okontrollerbara förklaringar efter en förlust i motsats till lagidrottare som gav 

interna och kontrollerbara attributioner i båda fallen. Skicklighetsnivå kunde, enligt 

författarna, något förvånansvärt inte kopplas till skillnader i attributionsmönster. De menar att 

detta skulle kunna bero på att de idrottare som blir intervjuade i tidningar alla är mer eller 

mindre framgångsrika och därmed kan den här typen av undersökningar inte fånga upp 

skillnader av sådan typ. Slutsatsen blir, enligt Roesch och Amirkhan att det förekommer 

självtjänande tankemönster hos idrottare, men kanske inte i den utsträckning som ofta antyds i 

litteraturen. Författarna menar också att de kriterier man väljer att gå efter när man tolkar 

resultaten till stor del inverkar på vilka slutsatser man kan dra.    

 

     Skillnader i attributioner kopplat till vinst- respektive förlustsituationer. 

Luginbuhl, Crowe och Kahan (1975) utförde två experiment vars syfte var att undersöka hur 

attributioner skiljer sig åt mellan lyckade och mindre lyckade prestationer. 76 personer 

medverkade i experiment 1 och 48 personer i experiment 2. Resultaten från studien visade att 

framgångsrika prestationer i högre grad attribuerades till interna och instabila faktorer. 

Deltagarna attribuerade också framgångsrika prestationer i högre utsträckning till 

ansträngning (intern instabil faktor) än förmåga (intern stabil faktor), medan misslyckade 

prestationer generellt attribuerades till bristande förmåga i motsats till låg ansträngning. 

Slutligen visade resultaten även på att uppgiftens svårighetsgrad inte hade någon inverkan på 

deltagarnas attributioner. Detta resultat är förbryllande, menar författarna, som hade förväntat 

sig att de som lyckats utföra en svår uppgift väl antingen skulle attribuera detta till tur (extern 

instabil faktor) eller till förmåga (intern stabil faktor) i högre utsträckning än de personer som 

lyckats genomföra en lätt uppgift. Så var dock alltså inte fallet och författarnas hypotes är att 

detta hade med den specifika uppgiftens utformning att göra och bör därför inte tolkas i 

generella termer. 

 

Gill, Ruder och Gross (1982) undersökte de kausala attributioner som samlades in bland 

lagidrottare via två fältstudier och två experimentella studier. Sammanlagt deltog 290 

personer och 352 olika attributioner samlades in och analyserades. Resultaten visade på att 

attributionerna för det mesta kunde klassificeras som interna, instabila och kontrollerbara. Det 

fanns också en klar skillnad mellan de som förlorat och de som vunnit, de förstnämnda 
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använde sig i hög utsträckning av instabila, kontrollerbara attributioner i motsats till förlorare. 

Detta resultat skiljer sig något från tidigare forskning, menar författarna, då vinnare inte gav 

mer interna förklaringar än förlorare. Istället var det kontrollerbarhetsdimensionen som 

definierade skillnaden mellan de som vann och de som förlorade och kanske har kausalitets-

dimensionen i det här fallet fått överdriven betydelse.  

 

Mark, Mutrie, Brooks och Harris (1984) utförde en studie med det huvudsakliga syftet att 

undersöka om tävlingsidrottare som har olika upplevelser av sin egen förmåga gör olika attri-

butioner för framgång och misslyckande. Två studier utfördes, den första i samband med en 

squashtävling (N=59) och den andra vid en racketbolltävling (N=26), deltagarnas skicklig-

hetsnivå var varierad. Resultaten från de båda studierna korrelerade till hög grad. Man fann att 

naturliga skillnader i spelarnas erfarenhet och skicklighet inte på något sätt påverkade 

deltagarnas attributioner oavsett vilken dimension dessa tillhörde (kausalitet, stabilitet eller 

kontrollerbarhet). Vinnares och förlorares attributioner visade sig heller inte skiljas åt när det 

gäller kausalitetsdimensionen, men det fanns en skillnad här vad gäller dimensionerna 

stabilitet och kontrollerbarhet. Vinnare attribuerade resultatet i högre utsträckning till interna, 

kontrollerbara faktorer jämfört med förlorare. Resultaten är framförallt av intresse på grund av 

att det inte framkom någon skillnad i kausalitetsdimensionen mellan vinnare och förlorare. 

Det förväntade resultatet var, baserat på tidigare studier, att vinnare skulle ge mer interna 

attributioner och förlorare mer externa attributioner.  

 

Shapcott, Carron, Greenlees och Hakim (2010) undersökte lagrelaterade attributioner hos 

idrottare. Variabler på både individ- och gruppnivå användes, uppfattning om lagsamman-

hållning var den enda individrelaterade variabeln medan de grupprelaterade variablerna 

utgjordes av nationalitet, kön, prestation, tidigare prestation, gruppsammanhållning och 

överrensstämmelse med attributionsdimensioner. 333 personer (165 män och 168 kvinnor), 

som alla var aktiva inom någon typ av lagidrott, deltog i studien. Resultaten visar att idrottare 

med relativt hög involveringsgrad vad gäller de sociala aspekterna inom laget gjorde mer 

interna attributioner än lagmedlemmar med lägre involveringsgrad. Prestation visade sig även 

kunna förutsäga lagrelaterade attributioner då de lag som såg sig som relativt framgångsrika 

gjorde mer interna och stabila attributioner än de som såg sig som mindre framgångsrika. Här 

finns alltså en skillnad vad gäller dimensionerna kausalitet och stabilitet, dock fanns ingen 

signifikant skillnad för dimensionen kontrollerbarhet. Slutligen visade resultaten att ju mer 

överrens lagmedlemmarna var i sin uppfattning av kausalitetsdimensionen (intern kontra 

extern) desto mer interna blev också attributionerna.  

 

Grove, Hanrahan och McInman (1991) utförde en studie i syfte att undersöka attributioner hos 

vinnare jämfört med förlorare. Den allmänt vedertagna uppfattningen är att vinnare gör mer 

interna, kontrollerbara och stabila attributioner än förlorare och författarna ville testa 

generaliserbarheten av den effekten. 110 personer deltog i studien som utfördes i samband 

med en basketbollmatch. Deltagarna var antingen spelare, tränare eller åskådare, både kvinnor 

och män deltog. Resultaten visar att spelare attribuerade utfallet till interna faktorer oavsett 

om det var en vinst eller en förlust. Vinnare (bland spelarna) tenderade också att ge mer 

kontrollerbara och mer stabila attributioner jämfört med förlorare. Det sistnämnda (mer 

stabila attributioner hos vinnare) gällde också för samtliga deltagare Studien ger alltså ett visst 

stöd för förekomsten av självtjänande tankemönster (även om man inte fann någon skillnad 

vad gäller kausalitetsdimensionen) och den utvecklar också området då författarna kunnat visa 

att fenomenet inte bara förekommer hos utövare utan även hos åskådare och tränare, att det 

förekommer hos lagidrottare och inte enbart hos individuella idrottare (se Roesch och 

Amirkhan (1997) som kom fram till att självtjänande tankemönster framförallt förekom bland 
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individuella idrottare) samt att hur jämn matchen var inte påverkade attributionsmönstren hos 

deltagarna.     

 

Finlay och Faulkner (2003) undersökte attributioner från en diskursiv utgångspunkt. Syftet 

var att analysera hur olika idrottare förklarar eller pratar om orsaker kopplat till vinst- eller 

förlustsituationer i motsats till att rikta in sig på vad de säger. Tre områden togs upp för att 

illustrera hur idrottare behandlar attributioner i konversation: frågor om förlust, ödmjukheten 

som verkar finnas inneboende vid diskussioner om vinst samt ”halheten” hos attributioner i 

konversation. 16 personer (samtliga kvinnor) deltog i studien och intervjuerna utfördes direkt 

efter en volleybollmatch. Resultaten visade att frågor om förlust är ett jobbigt område och kan 

skapa svårigheter i interaktionen som måste hanteras i diskussionen (exempelvis genom att 

skratta tillsammans eller genom att respondenten mer ingående får förklara oväntade svar). 

Ödmjukheten som framkommer vid diskussioner kring vinstsituationer kan ses som en del av 

denna hantering och speglar den kulturella kontexten som ramar in diskussionen. Slutligen 

framkom det även att attributioner kan förändras över korta tidsperioder och att de påverkas 

av vem som ger förklaringen, till vem förklaringen ges samt/eller varför en förklaring 

överhuvudtaget var nödvändig.  

 

     Attributionsomskolning (”attribution retraining”). 

Foll, Rascle och Higgins (2007) utförde en studie i syfte att undersöka vilken inverkan 

funktionell respektive dysfunktionell attributionsfeedback har på kausala attributioner, 

förväntningar, emotioner och ihärdighet. Funktionella attributioner för misslyckande menar 

författarna är sådana som kan klassificeras som interna, kontrollerbara och instabila. Dys-

funktionella attributioner definieras som externa, okontrollerbara och stabila (begreppen och 

klassificeringen av dessa som funktionella respektive dysfunktionella härstammar från 

Weiners teori om attributioner). Deltagarna bestod av 41 personer (29 män och 12 kvinnor) 

och uppgiften bestod av ett puttningstest i golf. Ingen av deltagarna hade tidigare erfarenhet 

av idrotten. Resultaten från studien visar att det fanns ett samband mellan typ av feedback och 

deltagarnas attributioner, förväntningar, emotioner och ihärdighet. De som mottog dysfunk-

tionell feedback noterades för sämre lämpade kausala attributioner för misslyckande, lägre 

förväntningar, fler negativa emotioner och lägre ihärdighet. De som mottog funktionell 

feedback hade bättre lämpade kausala attributioner för misslyckande, högre förväntningar, 

fler positiva emotioner och högre grad av ihärdighet. Det var även så att den feedback 

deltagarna fick var mer betydande för resultaten än huruvida de gjort funktionella eller 

dysfunktionella attributioner innan studiens början.  

 

I en annan studie av Foll, Rascle och Higgins (2008) som utformats på ett mycket snarlikt sätt 

undersöktes också vilken effekt attributionsfeedback har på kausala attributioner. 41 personer 

(samtliga män) deltog i studien. Resultaten överrensstämmer till stor del med ovan nämnda 

studie och redovisas därför här inte i sin helhet. Noterbart är dock att attributionsfeedback här 

även kunde kopplas till förväntningar. Den grupp som mottog funktionell feedback visade sig 

ha högre förväntningar inför framtida tester.     

 

En studie av Miserandino (1998) gick ut på att undersöka hur attributionsomskolning 

påverkar kausala attributioner och prestation hos basketspelare. Elva personer (alla män) med 

medelåldern 17,8 år delades slumpmässigt in i två grupper, den ena gruppen fick endast 

tekniska instruktioner av tränaren medan den andra gruppen fick funktionell attributions-

feedback, vilket här innebar att tillskriva prestation till brist på ansträngning snarare än 

förmåga, av den assisterande tränaren som också var en av experimentledarna. Detta pågick i 

femton minuter, tre gånger i veckan över en fyraveckorsperiod. Resultaten från studien visade 
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att experimentgruppens resultat både vad gäller prestation och attributionsomskolning 

förbättrats signifikant medan kontrollgruppens resultat låg kvar på ungefär samma nivå. 

Experimentgruppen satte 2,6 skott mer i genomsnitt efter träningsperioden jämfört med 

kontrollgruppens förbättring på 0,66 skott i genomsnitt.  

 

 

Sammanfattning och syfte 

Sammanfattningsvis är attributioner ett ämne som är intressant att undersöka dels därför att 

människan verkar vara predisponerad till att söka efter förklaringar eller orsaker till olika 

händelser (Hanrahan, 1995) och dels därför att de attributioner vi ger på goda grunder kan 

antas påverka saker som situationsspecifikt självförtroende, förväntningar, emotioner samt 

ihärdighet (Foll, Rascle och Higgins, 2007; Coffee & Rees, 2008). Studier kring attributions-

omskolning har även visat att det går att på relativt kort tid påverka prestationen hos idrottare 

enbart genom att manipulera deras attributionsstil (se Miserandino, 1998). Förbättrad 

prestation är något som i princip samtliga idrottare strävar efter och kopplingen mellan 

attributioner och just prestation är något som gör ämnet extra intressant. Vad gäller själv-

tjänande tankemönster råder det viss osäkerhet kring hur utbrett detta fenomen är inom 

idrotten och därför är vidare efterforskningar inom området av intresse.  

 

Det huvudsakliga syftet med den här studien är att studera hur golfspelare på elitnivå förklarar 

(attribuerar) medgång respektive motgång samt att undersöka om det förekommer själv-

tjänande tankemönster hos respondenterna. Frågeställningarna som legat till grund för studien 

är: 

 

- Vilka attributioner förekommer bland golfspelare på elitnivå för framgång respektive 

motgång? 

- Till vilken grad stämmer dessa attributioner in på Weiners (1985a) attributionsteori 

som består av de fyra aspekterna ansträngning, tur, förmåga och uppgiftens 

svårighetsgrad? 

- Förekommer fenomenet självtjänande tankemönster hos respondenterna? 

 

Metod 

Respondenter 

I studien deltog 10 personer (5 män och 5 kvinnor). Deltagarna var mellan 19 och 22 år gamla 

(M = 20.6; SD= ± 0.8) och studerade på programmet ”professionellt idrottsutövande inrikt-

ning golf” vid Högskolan i Halmstad. Intagningskraven för utbildningen är ett snittresultat på 

76 (+4) för män och 78 (+6) för kvinnor (året innan intagningen sker), vilket garanterar att 

deltagarna har uppnått en viss idrottslig skicklighetsnivå. Samtliga deltagare spelade på 

Sveriges högsta nationella nivå (Nordea tour) och deras handicap varierade från 0.6 till +3.5 

(M= +1.45 SD= ± 1.1). I genomsnitt hade deltagarna spelat golf i 12.9 år (SD= ± 3.2).  

    

Instrument 

En semistrukturerad intervjuguide utvecklades och användes (se Bilaga 3.) där responden-

terna fick välja ut två golfrundor, där det ena skulle vara en misslyckad prestation och det 

andra en lyckad prestation. Intervjun inleddes med att respondenterna på ett övergripande sätt 

fick beskriva de prestationer som valts ut. Deltagarna fick sedan i uppgift, baserad på Narrativ 

holistisk metod (Hiles & Čermák, 2008) att med hjälp av penna och papper rita två olika linjer 

(en för varje prestation) som beskrev deras båda prestationer (misslyckad och lyckad). De här 

linjerna användes sedan som underlag för den fortsatta intervjun, på det sätt att författarna 

riktade frågor mot de specifika toppar och dalar som diagrammet visade (se Bilaga 8). De 
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orsaker respondenterna gav för toppar utgör alltså ”attributioner för medgång” och de orsaker 

som gavs för dalar utgör ”attributioner för motgång”. Frågorna som sedan ställdes handlade 

dels om vilka orsaker respondenterna uppfattade låg bakom prestationen och dels om 

respondenterna ansåg att orsakerna (attributionerna) var kontrollerbara, stabila eller interna, 

alternativt okontrollerbara, instabila eller externa, i enlighet med Weiners attributionsteori 

(1985a).    

 

Procedur 

Deltagarna i studien lottades fram med hjälp av en klasslista, kontakt togs sedan via telefon. 

Två av de tillfrågade kunde inte nås och fick därför ersättas av reserver. Intervjuerna genom-

fördes ostört, tog mellan 25 och 40 minuter och utfördes antingen i skolans lokaler eller på en 

närliggande träningsanläggning. Tid och plats bestämdes i samråd med respondenterna och de 

fick, innan intervjuns början, ta del av studiens syfte samt etiska förhållningssätt, så som att 

deltagande var frivilligt, att de kunde dra sig ur studien när som helst utan att behöva förklara 

varför, att all information kommer behandlas konfidentiellt och att de har rätt att ta del av de 

resultat som framkommit i studien. Respondenterna fick skriva under ett informerat samtycke 

(se Bilaga 2) och de tillfrågades även om tillstånd att spela in intervjun. Båda författarna var 

närvarande vid samtliga intervjuer, detta för att nå en så hög grad av standardisering som 

möjligt. En av intervjuledarna var dock huvudsakligen den som ställde frågorna. Samtliga 

intervjuer genomfördes över en fyradagarsperiod.     

 

Analys 

En innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) genomfördes. Samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant och lästes igenom för att få en helhetsbild av innehållet. Relevant 

material färgkodades sedan och bröts efter det ned till meningsenheter som kategoriserades. 

Kategorierna bildade sedan mer övergripande teman som låg i linje med studiens syfte. 

Vidare analyserades även respondenternas svar på frågorna gällande dimensionerna 

kontrollerbarhet, stabilitet och kausalitet. Baserat på dessa svar uppfördes en tabell där det 

framgick vart var och en av attributionerna hörde hemma i respektive dimension för varje 

respondent. Här är det viktigt att poängtera att det var respondenternas subjektiva uppfattning 

om attributionernas dimensionella tillhörighet som analyserades, i motsats till en objektiv 

tolkning utifrån teorin. Respondenternas svar analyserades alltså på individuell nivå och 

svaren som hörde till framgång jämfördes med de som hörde till motgång. På så sätt var det 

möjligt att analysera förekomsten av självtjänande partiskhet för varje individ.  

 

Resultat 
Den första frågeställningen med studien var att undersöka vilka attributioner som förekommer 

bland respondenterna. Resultaten delades upp i två huvudsakliga kategorier: motgång och 

medgång, dessa redovisas nedan. Här redogörs också för den andra frågeställningen som 

handlade om hur väl deltagarnas svar stämmer in på Weiners attributionsteori (1985a). En 

tredje frågeställning handlade om självtjänande partiskhet och om detta var någonting som 

förekom bland respondenterna, resultaten relaterade till detta redogörs för under rubriken 

”självtjänande tankemönster”.  

 

Attributioner kopplade till motgång 

En kategoriprofil gjordes för de attributioner som kunde kopplas till motgång (se Bilaga 4). 

Detta tema delades in i sex övergripande kategorier (exklusive en ”övrigt - kategori”). De 

kategorierna som dominerade var ”destruktiva tankar” och ”stress”. Vad gäller kategorin 

destruktiva tankar bestod denna av underkategorierna ”dålig inställning” och ”icke önskvärda 

tankegångar”. Ett flertal av respondenterna menade att minnen från tidigare negativa händ-
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elser var en bidragande orsak till motgången ifråga, en av dem uttrycker sig enligt följande: 

”(…) efter det då kom tankarna upp liksom och då, det andra slaget, det missade jag bara på 

grund av att jag tänkte på det första”. Detta utgör ihop med tankar på resultat huvuddelen av 

de destruktiva tankarna. Tankar på resultat kunde ta sig uttryck i funderingar på priser eller på 

att respondenten blev stressad av att scoren för varvet inte var bättre än vad den var. Det 

kunde även vara så att respondenten var inriktad på att försvara ett visst resultat. Följande 

citat illustrerar det sistnämnda: ”ville försvara scoren och komma in men den score jag hade, 

ville avsluta varvet där (…) var redan nöjd”.  

 

Just att hamna i någon typ av försvarsposition eller defensiv inriktning var något som en av 

respondenterna lade stor tonvikt vid. Denne förklarar att inställningen bara var att ”hålla ihop” 

spelet redan innan varvet började och fortsätter med att beskriva en specifik händelse på 

tvåans tee: ”blev defensiv i tänket och slog driver trots att det inte var det givna klubbvalet 

(…) tanken var: slå inte bort den”. Som sagt upplevde deltagaren i det här fallet att denne, 

redan innan varvets början, haft en defensiv inställning. Några andra respondenter uttrycker 

liknande upplevelser, fast istället relaterat till kategorin ”dålig inställning”. Till exempel var 

det någon som var irriterad på tävlingsupplägget och en annan ställde sig till och med 

frågorna: ”vad gör jag här? Varför åkte jag hit?”.    

 

Stress var även en starkt bidragande orsak till motgång. Övervägande uttryckte responden-

terna att de kände sig stressade eller nervösa i början eller i slutet av varvet, men det förekom 

även i mitten av ronden. För många tog sig detta uttryck i somatiska reaktioner så som 

spändhet, en av deltagarna säger: ”jag gick och spände mig långt innan det där utslaget” och 

en annan: ”jag blev kanske lite uppumpad och slog den lite längre”. Osäkerhet och rädsla var 

även relativt vanligt förekommande. Vad gäller just rädsla så framgick det att flertalet 

deltagare upplevde att de var rädda eller kände osäkerhet inför vissa specifika hål eller banor. 

Detta finns kategoriserat under ”uppgiftens svårighetsgrad” och kan till exempel handla om 

att en deltagare gått och tänkt på (och oroat sig för) ett visst slag en längre tid innan det 

faktiskt blev aktuellt: ”jag hade förebyggt det under hela rundan”. Flera deltagare gav också 

uttryck för att nervositet ofta var förknippat med dåliga beslut. En säger till exempel att 

nervositet i kombination med dåligt klubbval gav upphov till dåligt resultat: ”det var mycket 

nervositet på första tee, jag valde en klubba jag var lite osäker med och så mycket adrenalin”. 

En annan menar att ”reptilhjärnan tog över” vid ett problematiskt läge och att detta ledde till 

en mycket våghalsig spelstrategi som inte gav någon utdelning.  

 

Extern påverkan så som väder, andra personer eller tillfälligheter var också attributioner som 

framkom i intervjuerna. En av respondenterna uttryckte exempelvis att denne blev oerhört 

stressad och orolig över vad tränaren skulle ha att säga om ett visst misslyckat slag. I ett annat 

fall var publiken som samlats runt sista hålets green en inverkande faktor på försämrad 

prestation: ”alla lagkompisar stod och väntade bakom green, och deras föräldrar och några 

supportrar och coach var där (…) tankarna låg bara på just de personerna. Hur kommer dem 

reagera nu när jag kommer in? Hur kommer dem tänka om mig?”.  

 

Kategorierna ”dåliga förberedelser” samt ”dåligt självförtroende” var också bidragande 

orsaker till försämrad prestation. Dåliga förberedelser kunde dels handla om tvivelaktiga 

beslut inför enskilda slag, så som ett ogenomtänkt klubbval, och dels om allmänt dåliga 

förberedelser inför hela tävlingen eller varvet. Dåligt självförtroende tog sig liknande uttryck 

hos samtliga deltagare och sammanfattas bra av följande citat: ”uppgiven känsla på grund av 

tidigare rundor och tävlingar, ingen tro på mig själv och att jag skulle kunna reparera ett dåligt 

slag”. 
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Slutligen var det flera deltagare som attribuerade motgång till faktorer som hade med golf-

banan att göra. Vissa menade att golfbanan helt enkelt inte passade dem: ”jag kände mig så 

jäkla underlägsen liksom att, fan, jag kan inte det här ändå, det är ingen bana som passar 

mig”. Andra menade att de upplevde starka obehagskänslor för specifika hål på en viss 

golfbana.  

   

Attributioner kopplade till medgång 

En kategoriprofil gjordes för de attributioner som kunde kopplas till medgång (se Bilaga 5). 

Attributionerna kunde delas in i sex övergripande kategorier som i sin tur bestod av en till tre 

underkategorier. Fyra av de sex övergripande kategorierna bestod av betydligt fler 

attributioner än de övriga två. De stora blocken var ”intern påverkan”, ”extern påverkan”, 

”processer” och ”produktiva tankar”. Under intern påverkan förklarade respondenterna sina 

prestationer genom bra självförtroende eller att de hade en bra känsla, en av dem uttyckte sig 

enligt följande: ”hittade den där speciella känslan och visste att jag skulle sätta putten, jag 

liksom såg linjen i gräset”, medan en annan deltagare sa: ”jag hade ett bra självförtroende”. 

 

Den externa påverkan bestod av tillfälligheter och utomstående personer. Tillfälligheter 

bestod av mer svårbeskrivna anledningar till varför det blev en lyckad prestation och 

förklarades genom att de hade tur, eller att en tillfällighet bröt ett negativt mönster, en av 

respondenterna förklarade: ”kom ur det negativa när jag gjorde något bra, en tillfällighet helt 

enkelt, jag försöker ta mig ur det dåliga tillståndet men har ingen direkt nyckel för det”.  Flera 

attributioner handlade om att det var yttre personer som hade påverkat respondenterna positivt 

och där caddien var den mest representerade, en av respondenterna förklarade enligt följande: 

”caddien var snabbt där och pushade på, han sa, nu räddar vi paret, vilket underlättade för mig 

att släppa missen och enbart fokusera på nästa slag”. 

 

Kategorin processer kunde delas in i tre underkategorier, ett slag i taget, mindre 

resultatfokusering och fokus på målsättning. Exempelvis förklarade respondenterna sina 

prestationer enligt följande, ” jag släppte lite mitt eget resultat och spelade match mot henne 

som jag gick i ledarboll med och jag tror det var det som hjälpte med att ta ett slag i taget”, 

”jag tänkte inte så mycket på scoren” och ”jag spelade med ett processmål, en svingtanke som 

jag lyckades genomförde bra”. 

 

Produktiva tankar, innehöll två underkategorier som var inställning och stark vilja. Inställning 

förklarades bland annat enligt följande: ” jag hade en riktigt positiv inställning och neggade 

inte någonting” medan en annan sa: ”jag var glad och positiv (…) mitt sätt att vara och bete 

mig var nyckeln”. Under stark vilja fanns attributioner som: ”att jag aldrig vill ge upp” och 

”om jag bara har tålamod och försöker göra rätt saker så vet jag att det kan vända”.  

 

Den femte kategorin var ”uppgiftens svårighetsgrad” som endast bestod av en underkategori 

med titeln, banan. Under den här kategorin förklarade respondenterna hur banan hade 

påverkat deras prestation positivt och exempel på det är enligt följande: ”(…) bra chanser, hål 

jag gillade så fick bort det rädda tänket och blev mer offensiv” och ”lyckades med ett utslag 

som jag inte alls gillade, vilket gav mig en boost”.  

 

Den sjätte och sista kategorin var ”ansträngning” och bestod av en underkategori, 

förberedelser. Under den här kategorin attribuerade respondenterna bland annat enligt 

följande, ”jag hade ändrat lite i mitt träningsupplägg” och ”jag hade tränat mest av alla på 
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plats under inspelsdagarna, vilket ökade mitt självförtroende”. Ansträngning var den minsta 

av övergripande kategorier och innehöll endast 3 attributioner.  

      

Självtjänande tankemönster 
Ett av syftena med studien var att undersöka graden av självtjänande tankemönster hos 

respondenterna. Indelningen av attributionerna i olika dimensioner (se Bilaga 6 och 7) gjordes 

av respondenterna och är således en subjektiv indelning. Resultaten visar tendenser till 

självtjänande tankemönster hos en av respondenterna, deltagare 4. Detta kan ses genom att 

deltagaren refererar till internt bidragande faktorer vid medgång, medan attributionerna vid 

motgång klassificeras som externa. Vid inga av de andra fallen kunde detta mönster urskiljas, 

exempelvis visar resultaten från respondent 6 att externa faktorer enbart kunde kopplas till 

medgång, medan attributionerna för motgång uteslutande utgjordes av interna faktorer. 

Deltagare 5 visar också upp en tendens att attribuera motgång till interna faktorer (med några 

undantag), samma tendens kan även urskiljas hos deltagare 1.  

 

Vad gäller respondenternas upplevelse av kontrollerbarhetsdimensionen så visar resultaten att 

deltagarna i mycket hög utsträckning upplevde sig inte kunna kontrollera de orsaker gavs. 

Detta vare sig det gällde medgång eller motgång. Respondenterna 6, 7, 9 och 10 har, som 

framgår i tabellen, klassificerat samtliga attributioner som okontrollerbara. Noterbart är att de 

attributioner som klassificerades som kontrollerbara av respondenterna också i samtliga fall 

utom ett (respondent 4) klassificerades som interna. Exempelvis har respondent 2 klassificerat 

attributionen ”defensiva tankegångar” som både intern och kontrollerbar.  

 

Stabilitetsdimensionen liknade dimensionen för kontrollerbarhet i den meningen att 

deltagarna överlag hade en mycket tydlig preferens för det ena alternativet. Instabila 

attributioner var klart dominerande, exempelvis har respondenterna 3, 4, 9 och 10 enbart 

instabila attributioner oavsett medgång eller motgång. De stabila attributioner som gavs av 

deltagarna förekommer både i samband med framgång och motgång och kan till exempel 

bestå av ”obehaglig känsla”, ”defensiva tankegångar” eller ”bra förberedelse”.  

 

När det gäller deltagarnas uppfattning om huruvida attributionen var intern eller extern 

framkommer det i resultaten att ett flertal deltagare upplevde vissa orsaker som både interna 

och externa. Se exempelvis respondent 1 som upplevde att ”bra känsla” var något som både 

var internt och externt. Samma sak gäller för respondent 3 vad gäller attributionen ”bra 

svingkänsla”. Ett citat som belyser hur respondenterna har resonerat kring detta lyder enligt 

följande: ”det är både inifrån och utifrån skulle jag vilja säga, det har med banan att göra men 

samtidigt så det här med att det dyker upp dåliga tankar och så, allt det är inifrån ”. Ett annan 

av deltagarna säger: ”kombinationen (…) inifrån, men också hur greenen ser ut”. Deltagarna 

uttrycker alltså att de påverkas av banans utformning (yttre faktor), men att inre faktorer som 

till exempel ”dåliga tankar” samtidigt kan ha en betydelse för samma attribution.  

 

Diskussion 

Det huvudsakliga syftet med den här studien var att studera hur golfspelare på elitnivå för-

klarar (attribuerar) medgång respektive motgång samt att undersöka om det förekommer 

självtjänande tankemönster hos respondenterna. Frågeställningarna som togs upp var (1) vilka 

attributioner förekommer bland golfspelare på elitnivå för framgång respektive motgång? (2) 

Till vilken grad stämmer dessa attributioner in på Weiners (1985a) attributionsteori som 

består av de fyra aspekterna ansträngning, tur, förmåga och uppgiftens svårighetsgrad? Och 

(3) förekommer fenomenet självtjänande tankemönster hos respondenterna?  
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Attributioner kopplade till Weiners attributionsmodell  

De attributioner som kunde kopplas till motgång bestod till största delen av kategorierna 

”destruktiva tankar” och ”stress”. De andra kategorierna som kunde urskiljas var ”dåliga 

förberedelser”, ”extern påverkan”, ”uppgiftens svårighetsgrad” och ”dåligt självförtroende”. 

Intressant att notera är att många av de attributioner som deltagarna angett inte stämmer 

överens med Weiners attributionsteori innehållande kategorierna ”förmåga”, ”ansträngning”, 

”tur” och ”uppgiftens svårighetsgrad”. Vissa kategorier överrensstämmer dock, exempelvis 

har respondenterna angett banan som orsak till motgång, vilket kan kopplas till Weiners 

kategori ”uppgiftens svårighetsgrad” (kategorin har fått samma namn i nuvarande studie). 

Kategorin ”förmåga” stämmer också överrens med teorin då några uppgav lågt själv-

förtroende som orsak. Kategorin ”dålig inställning” kan också sägas i viss mån stämma 

överrens med ”ansträngning”, då vissa respondenter här menat att de ”gett upp”. Dock finns 

även andra attributioner med här som inte stämmer in på ”ansträngning”, till exempel 

”tidigare negativa minnen”. Även kategorin ”extern påverkan” stämmer till viss del överrens 

med Weiners teori, då med tanke på attributionerna om tillfälligheter som kan kopplas till 

kategorin ”tur”. Slutligen kan ”dålig förberedelse” i viss mån också kopplas till ”ansträng-

ning” då just bra förberedelser i de allra flesta fall är en fråga om ansträngning (även om alla 

typer av dålig förberedelse inte kan kopplas till ansträngning, skador är ett exempel).  

 

Även attributioner för medgång innehöll en del som kan kopplas till teorin men även mycket 

som inte föll in i Weiners kategorier. Precis som vid motgång har respondenterna också vid 

medgång angett banan som en faktor till prestationen, detta kan direkt kopplas till den 

teoretiska kategorin ”uppgiftens svårighetsgrad”. Just den kategorin har som tidigare nämnts 

även samma namn i den aktuella studien. Intressant är att banan som orsak till prestationen 

procentuellt sett förekommer oftare vid medgång än vid motgång. Det kan annars ligga nära 

till hands att endast skylla på de yttre omständigheterna när det går dåligt och att inte alls 

nämna dem vid bra prestationer, men så är alltså inte fallet hos respondenterna. 

 

Vad gäller den teoretiska kategorin ”ansträngning” som i föreliggande studie har samma 

namn hittar vi endast ett fåtal attributioner. Samtliga av dessa ligger i underkategorin 

”förberedelser”. Att det är så pass få attributioner kopplade till förberedelser kan finnas något 

underligt då det är en vital del i att prestera. Dock kan detta bero på att just förberedelser är en 

så grundläggande del i en elitidrottares vardag att det lätt glöms bort vid medgång. Det skulle 

kunna vara så att respondenterna i den aktuella studien ser bra förberedelser som normalt och 

mer uppmärksammar det vid dåliga förberedelser. Vidare så finns det i studien en huvud-

kategori som heter ”processer”, en relativt stor kategori innehållandes underkategorier ”ett 

slag i taget”, ”mindre resultat fokusering” och ”fokus på målsättning”. Dessa attributioner 

skulle också kunna kopplas till Weiners kategori ”ansträngning”. 

 

Vad gäller kategorin ”förmåga” finns det endast en liten koppling med respondenternas 

attributioner i föreliggande studie. Självförtroende kan ses som en förmåga, eller tron på att 

förmågan finns. Slutligen kan vi dra en koppling mellan Weiners kategori ”tur” och kategorin 

”tillfälligheter” i den aktuella studien där tur nämns av ett par respondenter. 

 

Det finns dock som tidigare nämnts attributioner som inte faller in under någon av de fyra 

teoretiska kategorierna. Några av respondenterna anger ”bra känsla” som en bidragande faktor 

till prestationen, vilket inte faller in i någon av kategorierna i Weiners teori. Inte heller extern 

påverkan så som utomstående personer eller väder kan kopplas till teorin. Slutligen har den 

aktuella studien en stor kategori med benämningen ”produktiva tankar”, innehållande 
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”inställning” och ”stark vilja”. Dessa attributioner är vitala för prestationen men har ingen 

plats i Weiners attributionsmodell.  

 

Slutsatsen kan alltså dras att många av attributionerna för både medgång och motgång har att 

göra med saker som inte kan kopplas till Weiners teori. Det var till exempel mycket vanligt 

att deltagarna tog upp negativa tankar, nervositet och tidigare negativa minnen som orsaker 

till motgång. Det är svårt att anknyta detta till teorin och då dessa attributioner var så pass 

vanliga som de trots allt var kanske detta tyder på vissa brister i den teoretiska utformningen. 

Ett liknande resonemang förs av Gill et al. (1982). I deras studie kunde relativt få av de givna 

attributionerna kopplas till förmåga, ansträngning, tur eller uppgiftens svårighetsgrad. Gill et 

al. (1982) menar att det rentav är olämpligt att, i undersökningssammanhang, begränsa 

svarsalternativen till dessa fyra. Vidare, skriver Gill et al. (1982) att det kan vara mer lämpligt 

att ställa öppna frågor till deltagarna och det kanske även finns en poäng med att låta 

respondenterna själva klassificera attributionerna i dimensioner, vilket befintlig studie gjort.  

 

Självtjänande tankemönster   
Resultaten i studien visade inte några tecken på självtjänande tankemönster bland deltagarna 

överlag, det fanns dock en deltagare där resultaten pekade i den riktningen. Respondent 4 

valde att förklara samtliga attributioner vid motgång som externa samt att de oftast var 

okontrollerbara. Deltagaren valde dock som flera andra i studien att klassificera några av 

attributionerna som både interna och externa faktorer, vilket försvårar tolkningen av resultatet. 

Att en attribution kan vara både intern och extern på samma gång är något som inte kan 

förklaras utifrån det teoretiska ramverket. Varför vissa av deltagarna har svarat på detta sätt är 

svårförklarligt. En hypotes är att deltagarna helt enkelt inte tänkt igenom ordentligt vilken den 

faktiska orsaken till prestationen är och därför blir också det efterföljande resonemanget kring 

attributionen svårtolkat. Exempelvis var rädsla en attribution som beskrevs som både intern 

och extern av en av spelarna. Denne menade att själva rädslan visserligen var intern, men den 

var också extern då den orsakades av ett speciellt hål. Men kan man inte också se detta som 

två skilda attributioner där den ena är ”rädsla” (intern) och den andra är ”svårt hål” (extern)? 

Således skulle alltså dessa resultat kunna bero på brister i den nuvarande undersöknings-

metoden. Å andra sidan, pågår det inte hela tiden ett samspel och ett utbyte mellan 

människans hjärna och dess omgivning? Hjärnan kanske inte kan ses som ett slutet system 

som inte påverkas av det som sker ute i ”verkligheten”. I ljuset av detta är det kanske istället 

helt naturligt att se attributioner som både interna och externa, medan enbart interna eller 

externa orsaker är extremfall som sällan förekommer?  
 

Att den här studien inte fann något stöd för självtjänande tankemönster kan te sig förvånans-

värt då tidigare forskning (se Roesch och Amirkhan, 1997) kommit fram till att denna tendens 

är som vanligast för individuella idrottare. Dock skulle idrotten ifråga kunna vara förklaringen 

till detta. I golf tävlar man endast indirekt mot sina motståndare och det är tänkbart att denna 

faktor kan ha inverkan på deltagarnas attributioner. Dessa resultat behöver dock inte betyda 

att deltagarna hade ett funktionellt eller bra sätt att attribuera. Enligt Foll, Rascle och Higgins 

(2007) kan en attributionsstil vara antingen funktionell eller dysfunktionell beroende på 

attributionernas dimensionella tillhörighet. Ett funktionellt sätt att attribuera vid motgång är 

att ge interna, kontrollerbara och instabila förklaringar (exempelvis ansträngning) medan ett 

dysfunktionellt sätt att attribuera vid motgång definieras som externt, okontrollerbart och 

stabilt (exempelvis ”domaren är alltid emot mig”).    

 

Resultatet i studien är inte helt enkla att placera in i dessa fack, funktionella eller 

dysfunktionella, och i stort sätt alla deltagarna varierade sitt sätt att attribuera. Överlag var 
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okontrollerbara (ca 73 %) och instabila (ca 69 %) attributioner överrepresenterade, vilket 

tyder på en mer dysfunktionell attributionsstil. Vad gäller kausalitet (intern/extern) anser flera 

av respondenterna, (åtta av tio, vid minst ett tillfälle) att en attribution kan bero på både 

interna och externa faktorer samtidigt. 

 

Det är dock fel att hävda att alla deltagarna i studien har en dysfunktionell attributionsstil, dels 

på grund av att de faktiskt valde att förklara sina attributioner som interna faktorer oftare än 

externa. Det fanns även en deltagare som enligt Foll, Rascle och Higgins (2007) skulle anses 

ha ett funktionellt och bra sätt att attribuera. Respondent nr 5, placerade in attributionen 

”dåligt fokus/övertro” som intern, kontrollerbar och instabil. Det skall också nämnas att 

underlaget för var och en av deltagarna kanske inte är tillräckligt stort för att författarna med 

säkerhet skall kunna uttala sig om respondenternas generella attributionsstil. 

 

En aspekt som inte bör uteslutas i diskussionen är till vilken grad situationsspecifika sociala 

normer påverkar respondenternas svar. Intervjusituationen är ett socialt samspel mellan 

individer och det är inte otänkbart att respondenterna i vissa fall anpassade sina svar i enlighet 

med vad som är mer eller mindre accepterat att säga. Grove et al. (1991) skriver att det finns 

stöd för att hävda att idrottare uppmuntras (i enlighet med existerande normer) till att ta på sig 

personligt ansvar samt till att inte ange externa orsaker för förlustsituationer. Deltagarna i 

nuvarande studie gav generellt sett många interna attributioner för motgång, vilket skulle 

kunna ge fog för hypotesen. Dock var attributionerna till största delen också icke kontroller-

bara, vilket är mer svårbegripligt om man utgår ifrån detta resonemang. Att attribuera enligt 

detta sätt skulle alltså vara funktionellt i den mening att det är mer socialt accepterat. Det ska 

dock sägas här att Grove et al. (1991) framförallt verkar ha lagidrott i åtanke när de diskuterar 

området och vikten av att följa sociala normer kanske väger något tyngre i den typen av idrott 

än den som är i fokus för nuvarande studie.  

 

I nuvarande studie var alltså interna förklaringar de som dominerade oavsett medgång eller 

motgång. Traditionellt sett har man inom området haft uppfattningen att externa attributioner 

är vanligast vid förlust och att interna attributioner är vanligast vid vinst. Dock finns det andra 

studier som också kommit fram till att interna attributioner dominerar oavsett utfall. Grove et 

al. (1991) har redan nämnts, Gill et al. (1982) har fått liknande resultat och de menar att just 

kausalitetsdimensionen kanske har fått för stor betydelse vad gäller skillnaden mellan vinnare 

och förlorare. Mark et al. (1984) har också fått fram liknande resultat. I ljuset av detta verkar 

det som om definitionen för självtjänande tankemönster står på något vingliga ben. Kausalite-

tsdimensionen (intern/extern) är ju enligt teorin den dimension som framförallt skiljer sig 

mellan vinnare och förlorare och om interna attributioner visar sig dominera oavsett utfall 

kanske teorin bör omformuleras. Med tanke på den tidigare diskussionen om normer är det 

dock kanske motiverat att iaktta viss försiktighet vid tolkning av resultaten. I och med att det 

inte verkar vara socialt accepterat att attribuera motgång eller förlust till externa orsaker 

kanske idrottare anger en intern attribution trots att de egentligen betraktar utfallet som 

externt orsakat. Vidare hade intervjuledarna en kompisrelation med vissa av respondenterna, 

vilket möjligtvis kan ha förstärkt en eventuell inverkan från sociala normer. Dessutom läser 

samtliga respondenter idrottsvetenskap där idrottspsykologi är en del av programmet, således 

kan heller inte den faktorn uteslutas som en påverkan på resultatet. Om så är fallet skulle 

förekomsten av självbetjänande tankemönster kanske vara betydligt vanligare förekommande 

än vad som framgår här. Det ska också nämnas att det finns studier som stöder teorin om 

självbetjänande tankemönster (se De michele et al., 1988).   
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Avslutningsvis har läsaren kanske noterat att nuvarande studie använt sig av begreppen 

”medgång” och ”motgång” som underlag för att studera attributioner. De flesta andra studier 

har utgått ifrån ”vinst” eller ”förlust”. Skillnaden mellan dessa kan vid första anblick te sig 

godtycklig, men det kan inte uteslutas att den kan ha påverkat resultaten. Förlust eller vinst 

förutsätter att det finns en motpart, man kan bara förlora eller vinna mot någon. Så är inte 

fallet med medgång och motgång som är helt frikopplade från motståndarens prestation. Det 

är kanske ett rimligt antagande att externa och icke kontrollerbara attributioner ligger närmre 

till hands vid förlust eller vinst då utfallet är beroende av en motståndare. 

  

Teoretisk indelning i dimensioner i motsats till deltagarnas indelning 

I studien framkom att deltagarnas dimensionella indelning av attributionerna inte alltid 

stämde överrens med den teoretiska. Exempelvis menade respondent 6 att en orsak till 

medgång var att denne ”taggade till” (faller under den teoretiska kategorin ”ansträngning”), 

spelaren har sedan klassificerat attributionen som extern. Ett annat exempel är deltagare 4 

som klassificerat attributionen ”tillfälligheter” (faller under den teoretiska kategorin ”tur”) 

som intern. Den förstnämnda attributionen skulle enligt Weiners teori (1985a) ses som intern 

och den sistnämnda som extern (se Figur 1.).  Dessa resultat är mycket intressanta och tyder 

på hur svårt det är att dela in attributioner i dimensioner som gäller för olika individer (och 

kanske även i olika sammanhang).  

 

Individens tolkning av attributionens karaktär verkar alltså spela något större roll än vad som 

framgår i Weiners teori (1985a). Den subjektiva tolkningen är annars något som betonas i hög 

grad vad gäller attributionerna i sig: exempelvis menar Cox (2007) att det är idrottarens per-

ception av händelsen som är intressant och om denna är korrekt eller ej spelar ingen roll. Det 

kan tyckas lite märkligt att samma hänsyn, med avseende på individens subjektiva upp-

fattning, inte tagits vad gäller dimensionerna. Samma principer gäller ju trots allt: det som 

påverkar idrottaren är vad denne själv uppfattar, om någon således uppfattar ”ansträngning” 

som en extern faktor kommer beteendet troligen skilja sig från någon som uppfattar det som 

en intern faktor, oavsett vad den teoretiska benämningen är. Resultaten i studien tyder alltså 

på att det kanske inte är tillräckligt att enbart ta reda på en idrottares faktiska attributioner för 

ett visst utfall för att ingående kunna analysera dennes attributionsstil. Man måste också ta 

reda på vad var och en av attributionerna innebär för personen i fråga.       

 

Metoddiskussion 
Studien var av kvalitativ karaktär och en semistrukturerad intervjuguide användes. Denna var 

inte validerad, vilket kan ses som en svaghet för studien. Med i intervjuguiden fanns ett inslag 

från narrativ metod (Hiles & Čermák, 2008) där respondenterna fick rita två kurvor som 

beskrev deras två utvalda prestationer. Detta kan ses som en styrka med studien då narrativ 

metod bland annat syftar till att hjälpa respondenterna att få en detaljerad och bra minnesbild 

av händelsen (Hiles & Čermák, 2008). Ytterligare något som troligtvis bidrar till att 

respondenterna har en bra minnesbild av händelsen ifråga är att de fick välja en misslyckad 

och en lyckad prestation. Bra och dåliga prestationer är, enligt Reisberg (2007), lättare att 

komma ihåg än neutrala. Med detta sagt kan studien fortfarande kritiseras av den anledningen 

att den grundar sig på retrospektion, vilket medför en viss risk för minnesfel.  

 

Ett alternativt angreppssätt för studien hade varit att undersöka attributioner för lyckade 

respektive misslyckade prestationer överlag och jämföra dessa med varandra. Det här valdes 

dock bort på grund av att en lyckad respektive misslyckad prestation är en retroaktiv 

upplevelse och respondenterna vet inte under själva prestationen om den är bra eller dålig. Det 

är istället ett val de gör i efterhand, vilket kan påverka sättet att se på prestationen och således 
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hur de attribuerar. Studiens metodologiska angreppssätt avsåg istället att generera respon-

denternas generella sätt att attribuera bra och dåliga prestationer (medgång/motgång) oavsett 

om slutresultatet var lyckat eller misslyckat.  

 

Intervjuguiden var inte validerad, dock grundade den sig till stor del på Weiners (1985a) teori 

innehållande dimensionerna stabilitet, kontrollerbarhet samt kausalitet. Respondenterna fick 

ingående besvara frågor gällande deras attributioners dimensionella tillhörighet och detta kan 

ses som en styrka med studien då tidigare forskning mest varit av kvantitativ karaktär. 

Kvantitativa underökningar är begränsade i den mening att de inte kan fånga upp information 

av samma djup som kvalitativa studier. 

 

Fördelen med urvalet var att utbildningen som respondenterna studerar vid har standardi-

serade prestationsbaserade intagningskrav som garanterar en viss skicklighetsnivå bland 

respondenterna. Det finns studier som visar på att attributionsstil kan variera beroende på 

erfarenhetsnivå (Roesch & Amirkhan, 1997), därför är intagningskravet en fördel då 

erfarenhetsnivån därmed inte skiljer sig nämnvärt. En annan fördel är att tidigare forskning 

(Roesch & Amirkhan, 1997) har fått fram resultat som tyder på att självtjänande tankemönster 

främst förekommer hos individuella idrottare. Då golf är en individuell idrott finns alltså goda 

skäl att hävda att urvalet är relevant för studiens syfte. 

 

Graneheim och Lundman (2004) tar upp vad man, inom den kvalitativa traditionen, bör ha i 

åtanke för att nå en så hög trovärdighet som möjligt. Trovärdigheten, menar de, beror på tre 

saker: giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (dessa begrepp motsvarar begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som framförallt förknippas med den kvantitativa 

traditionen). Giltighet handlar, enligt Graneheim och Lundman (2004), om hur väl studiens 

utformning stämmer överrens med dess syfte. Det kan till exempel handla om val av deltagare 

eller hur datan analyseras. Nuvarande studie kan kritiseras med tanke på just val av deltagare 

då urvalet var smalt. Samtliga deltagare var mellan 19 och 22 år gamla, vilket får ses som en 

liten spridning. Dock fanns en god fördelning mellan kvinnor och män. Som analysmetod 

valdes en innehållsanalys Graneheim och Lundman (2004) istället för en individuell profil. 

Bedömningen är att detta stärker giltigheten i studien då analysen bör baseras på så stor 

mängd data som möjligt. En stor analys baserad på ett stort informationsunderlag anses mer 

relevant än flera olika analyser baserat på ett relativt litet underlag. Det ska här nämnas att 

individuella kategoriprofiler ligger mer i linje med den kvalitativa traditionen, vars syfte 

bland annat är att just komma åt de individuella skillnaderna, men bedömningen gjordes, 

utifrån ovanstående resonemang, att en kategoriprofil var mer passande för studiens syfte. 

Vad gäller deltagarnas uppfattning om hur deras attributioner kunde klassas som kontroller-

bara/icke kontrollerbara, stabila/instabila eller interna/externa gjordes dock individuella 

analyser för varje deltagare. Detta för att resultaten på så sätt bedömdes som mer intressanta.  

 

Tillförlitlighet handlar om till vilken grad data förändras över tid och till vilken grad 

förändringar görs i forskarens beslut under analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). I 

de fall då stora mängder data samlas in över lång tid finns risk för att forskaren, under 

processens gång, når nya insikter i ämnet vilket sedan påverkar till exempel följdfrågor samt 

tolkningen av respondenternas svar. Detta är något som kan haft inverkan på nuvarande 

studie. Dock utfördes intervjuerna under en kort tidsperiod (fyra dagar) vilket får ses som en 

förmildrande omständighet. En semistrukturerad intervjuguide användes, vilket ökar risken 

för att författarna påverkar olika intervjuer i olika riktningar. Dock bedömdes detta ändå vara 

ett bättre alternativ än en strukturerad intervjuguide som visserligen hade bidragit med högre 
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tillförlitlighet, men som också hade inneburit ett begränsat utrymme för att fråga vidare om 

intressanta detaljer som är relevant för syftet.     

 

Slutligen handlar överförbarhet om till vilken grad resultaten kan överföras till andra samm-

anhang eller grupper (Graneheim och Lundman, 2004). Det ska här sägas att valet av en 

kvalitativ metod per definition begränsar möjligheterna för resultaten att vara relevanta för 

andra idrotter eller andra personer. Dock kan överförbarheten trots allt förbättras genom att 

författarna ger en klar och precis bild av deltagarna, datainsamlingen samt analysprocessen 

samt att resultaten presenteras på ett mångfacetterat sätt (Graneheim och Lundman, 2004). 

Överförbarheten i nuvarande studie får anses vara begränsad, författarna har snarare riktat in 

sig på att ge en detaljerad bild kring attributioner hos golfspelare och har inte fokuserat så 

mycket på att få fram några resultat som kan generaliseras i någon större utsträckning.  

   

Framtida forskning 
Författarnas bedömning är att framtida forskning bör försöka hitta nya sätt för att angripa 

ämnet. Den vedertagna uppfattningen att individers attributioner kan reduceras till 

ansträngning, förmåga, uppgiftens svårighetsgrad och tur har visat sig stämma bara till viss 

del och det behövs fler studier (framförallt fältstudier) som undersöker ämnet utan att 

begränsa sig till dessa fyra faktorer. Vidare är individens tolkning av sina egna attributioners 

dimensionella tillhörighet av stort intresse. Nuvarande studie har visat att attributioner som 

klassificeras på ett visst sätt i teorin inte nödvändigtvis behöver klassificeras på samma sätt av 

individen. Det har också visat sig att kausalitetsdimensionen kan vara problematisk då många 

av deltagarna ansåg att en orsak både kunde vara intern och extern. Detta indikerar att 

dimensionerna inte ska ses som absoluta, utan snarare att de bör uppfattas som ett kontinuum 

mellan två ytterligheter (även om det också kan tolkas som att deltagarna inte hade tänkt över 

ordentligt vad som faktiskt orsakade utfallet) . Framtida forskning bör, på grund av detta, 

iaktta viss försiktighet med att placera in attributioner i olika dimensioner. Det är mycket 

möjligt att individens uppfattning om attributionen skiljer sig från den teoretiska 

bedömningen.  

 

Attributionsomskolning är ett område som bör uppmärksammas i framtida studier, inte minst 

på grund av hur väl det visat sig kunna fungera i praktiken, är. Rascle et al. (2008) som 

undersökt effekten av attributionsomskolning menar att det vore intressant att jämföra hur 

noviser respektive experter påverkas av attributionsfeedback. De menar att noviser (eftersom 

de inte har lika klart för sig, jämfört med experter, vilka möjliga orsaker som skulle kunna 

ligga bakom ett misslyckande) kanske påverkas mer av en sådan intervention.  

 

Situationsspecifikt självförtroende är också något som är av intresse för framtida forskning. 

Stajkovic och Sommer (2006) menar att en intressant frågeställning för kommande studier är 

om det förekommer att individer med högt initialt situationsspecifikt självförtroende som 

misslyckas med uppgiften ger sken av att attribuera utfallet till externa faktorer, men egent-

ligen omvärderar sin förmåga i negativ bemärkelse internt. Vidare skriver de att det vore 

intressant att undersöka om det finns några sätt som skulle kunna hjälpa de som redan har 

högt situationsspecifikt självförtroende att erhålla ännu högre situationsspecifikt 

självförtroende. De Michelle et al. (1998) skriver dels att det finns sparsamt med fältstudier 

som undersöker attributioner hos idrottare, vilket indikerar att framtida forskning bör försöka 

fylla detta glapp, och dels att en intressant aspekt som bör studeras är hur attributioner för 

lyckade och misslyckade prestationer påverkar förväntningar.  
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Implikationer 

Utifrån vad som framkommit i studien kan först och främst konstateras att attributioner är 

något som förekommer i hög grad hos golfspelare. Det verkar också som att framtida 

prestation kan påverkas beroende på vilken attribution som ges. Det är en rimlig slutsats att 

golfspelare på elitnivå (och varför inte idrottare i allmänhet?) bör lägga viss kraft och energi 

åt att noggrant utvärdera vilka orsaker som ligger bakom en viss prestation (medgång som 

motgång). Då attributioner kan påverka till exempel framtida motivation och självförtroende 

är det av central vikt att idrottare tillskriver utfallet ”korrekta” orsaker. Det underlättar också 

utformandet av träningsupplägg då det lättare och mer tydligt framkommer vad individen 

behöver utveckla om orsakssambanden är väl analyserade.  

 

Det är också viktigt att idrottare lägger vikt vid och fokuserar på de orsaker som går att 

kontrollera. För att uppnå en så bra prestation som möjligt är det rimligt att all energi bör 

läggas på det som är inom individens kontroll. Respondenterna i nuvarande studie visade sig i 

hög grad attribuera utfall till icke kontrollerbara orsaker, vilket alltså inte är optimalt. Det är 

viktigt att golfspelare på elitnivå (och även kanske andra idrottare och idrottsledare) lär sig att 

attribuera på ett funktionellt sätt. Det vill säga stabila, kontrollerbara och interna orsaker vid 

framgång samt instabila, kontrollerbara och interna orsaker vid motgång. Deltagarna i studien 

hade också en tendens att klassa vissa orsaker som både externa och interna, vilket kan tolkas 

som att de inte har reflekterat över vad som faktiskt ligger bakom utfallet. Troligen är det 

fördelaktigt att ha klart för sig vilka dimensionella egenskaper som varje attribution har och 

idrottare rekommenderas starkt att reflektera över detta. Om attributionen ”bra känsla” 

exempelvis ses enbart som intern av en individ, har denne rimligtvis en fördel jämfört med en 

som ser den både som intern och extern, då den förstnämnde inte upplever sig vara beroende 

av yttre omständigheter för att kunna skapa en positiv känsla.               

 

Konklusion 

Syftet med den här studien var att studera hur golfspelare på elitnivå förklarar (attribuerar) 

medgång respektive motgång samt att undersöka om det förekommer självtjänande 

tankemönster hos respondenterna. Resultaten visar att förklaringarna kunde variera mellan allt 

ifrån inre aspekter så som känslor, till yttre förhållanden som golfbanans karaktär. Det var 

också uppenbart att långt ifrån alla attributioner stämde överrens med Weiners (1985a) fyra 

kategorier. Ett resultat som får stöd från tidigare forskning (se exempelvis Gill et al., 1982). 

Vad gäller självtjänande tankmönster fanns få tecken på att detta förekom i någon högre 

utsträckning bland deltagarna. De flesta attributioner kunde klassificeras som interna och icke 

kontrollerbara oavsett medgång eller motgång. Just att attributionerna i så hög utsträckning 

upplevdes som interna får stöd i tidigare forskning (Grove et al. 1991). Resultaten visade 

också att den teoretiska indelningen av attributioner i dimensioner ibland skiljde sig från 

respondenternas. Detta är kanske något som bör undersökas ytterligare och det är definitivt 

något som bör tas i beaktning vid bedömandet av en individs attributionsstil. 
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                                                                                                         Bilaga 1. ”An attributional theory of motivation and emotion” (Weiner, 1985a) 

Utfall 

Om positivt, 

glad 

Om negativt, 
frustrerad och 

ledsen 

Om oväntat, 

negativt eller viktigt 

Specifik 
information 

 

Kausala regler 

 

Utövare vs 

observatör 

 

Självtjänande 

tankemönster 

(hedonic biases) 

 

Etc. 

Prestation 
 

Förmåga 

Ansträngning 

Strategi 

Uppgift 

Tur 

Etc. 

 

 

 

Anknytning 

Fysiska karaktärsdrag 

Personlighet 

Tillgänglighet av mål 

Etc. 

 

                               Kognitiv             Reell 

                                                          

                                                          Självinriktat 

 

 

 

Kausalitet                                               Stolthet 

                                                         Självförtroende 

 

 

 

Stabilitet                  Förväntan att        Hopplöshet  

(över  tid)                lyckas                   Hoppfullhet 

?Avsiktlighet  

(över situationer)                                  Avslappning 

                                                              Förvåning 

                                                              Etc. 

 

                                                              

                                                             Skam 

                                                             Skuld 

 

Kontrollerbarhet                                  Riktat mot 

?Intentionalitet                                     annat 

 

                                                             Ilska 

                                                             Tacksamhet 

                                                             Tycka synd  

                                                             om 

Handlingar 

 

Hjälpande 

Prestation 

Strävanden 

Beslut om borgen 

Etc. 

 

Karaktärsdrag 

Intensitet 

Öppenhet 

Ihärdighet 

Etc. 

Utfall 

Utfallsberoende 

inverkan 

Kausala 

föregångare 

Kausala 

tillskrivanden 

Kausala 

dimensioner 

Psykologiska 

konsekvenser 
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Informerat samtycke 

 

Hej! 

 

Vi heter Joakim Löfström och Mikael Porss, vi läser just nu idrottspsykologi (61-90) på 

högskolan i Halmstad och vi håller nu på att skriva vår C-uppsats. Du är slumpmässigt utvald 

bland studenterna på ”Professionellt idrottsutövande inriktning golf”/Scandinavian School of 

Golf att delta i vår studie. Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur golfspelare på 

elitnivå förklarar (attribuerar) lyckade respektive misslyckade prestationer. 

 

Att delta i studien är frivilligt och när som helst kan du välja att avbryta intervjun. Intervjun 

beräknas ta ca 20-45 minuter. All information som framkommer kommer att behandlas 

konfidentiellt. Om tillåtelse ges kommer vi att spela in intervjun. Detta för att underlätta för 

oss att samla in information samt ge möjlighet att återge den för att kunna analysera 

informationen på bästa sätt.  

 

Efter avslutad studie har du rätt att ta del av resultaten om så önskas. Förhoppningsvis kan 

våra resultat hjälpa dig i din egen golfutveckling. Vi hoppas att du vill vara med!  

 

Informerat samtycke 

- Jag har tagit del av informationen ovan  

 

…………………………………………… 

 

Tack på förhand!  

/Joakim och Mikael 
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Intervjuguide 

 

1. Information och etik 

Respondenten informeras om att deltagande i studien är helt frivilligt, att denne när som helst 

har rätt att avbryta intervjun samt att all information kommer behandlas konfidentiellt. 

Respondenten informeras även om att denne har rätt att ta del av det slutliga resultatet av 

studien om så önskas. Slutligen tillfrågas respondenten om lov att få spela in intervjun.  

 

2. Syftet förklaras 

Respondenten informeras om studiens syfte, som är att studera hur golfspelare på elitnivå 

förklarar (attribuerar) lyckade respektive misslyckade prestationer samt att undersöka 

förekomsten av självbetjänande tankemönster (”self serving bias”) hos respondenterna. 

Självbetjänande tankemönster är ett begrepp som beskriver hur idrottare ibland inte tar på sig 

ansvar för misslyckade prestationer, men tar åt sig ära för lyckade prestationer. Om en 

idrottare till exempel skyller på domaren efter varje förlust, men anser att alla vinster är ett 

resultat av egen (hög) förmåga kan denne sägas ha ett självbetjänande tankemönster.  

 

3. Inledande frågor 

 

- Hur gammal är du? 

- Vart kommer du ifrån? 

- Hur länge har du spelat golf? 

- Vilket är ditt HCP? 

- Vilken tävlingsnivå spelar du normalt på? 

 

4. Narrativ beskrivning 

Respondenten ombeds att, med hjälp av penna och papper, dra en linje som beskriver en 

lyckad prestation samt en linje som beskriver en misslyckad prestation. Dessa linjer används 

sedan som underlag för den fortsatta intervjun. 

 

5. Övergripande beskrivning 

Respondenterna ombeds beskriva vad det var som, enligt dem, orsakade den lyckade samt den 

misslyckade prestationen i övergripande termer.  
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6. Lyckad prestation 

 

- Vad anser du var orsaken till de toppar diagrammet visar? 

- Upplever du att du har kontroll över de orsakerna du nämnde? 

- Är orsakerna något som är föränderliga över tid eller är de konstanta? 

- Kommer de här orsakerna inifrån dig eller kommer de utifrån? 

- Vad anser du var orsaken till de dalar diagrammet visar? 

- Upplever du att du har kontroll över de orsakerna du nämnde? 

- Är orsakerna något som är föränderliga över tid eller är de konstanta? 

- Kommer de här orsakerna inifrån dig eller kommer de utifrån? 

 

7. Misslyckad prestation 

 

- Vad anser du var orsaken till de toppar diagrammet visar? 

- Upplever du att du har kontroll över de orsakerna du nämnde? 

- Är orsakerna något som är föränderliga över tid eller är de konstanta? 

- Kommer de här orsakerna inifrån dig eller kommer de utifrån? 

- Vad anser du var orsaken till de dalar diagrammet visar? 

- Upplever du att du har kontroll över de orsakerna du nämnde? 

- Är orsakerna något som är föränderliga över tid eller är de konstanta? 

- Kommer de här orsakerna inifrån dig eller kommer de utifrån? 
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Attributioner kopplade till motgång 

Figur 4. Deltagarnas attributioner kopplade till motgång 

 

 

 

 

Meningsenhet Underkategori Övergripande 

kategori 

Tema 

Började tänka på slutresultatet (5) 

Defensiv i tänket, ville hålla i och försvara min placering 

(3) 

Började tänka på vilka priser som låg i potten 

Satte press på mig själv vilket ledde till konstiga beslut, 

otydlig spelplan 

Mina tankegångar där var inte jättelyckade 

Ganska mycket tekniktänk 

Jag ville slå det perfekta slaget hela tiden 

Jag fokuserar på vart jag inte får komma 

Ville inte avsluta varvet då jag visste att resultaten skulle 

bli dåligt 

Stressad av scoren 

 

 

 

 

 

 

Icke önskvärda tankegångar 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destruktiva 

tankar (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attributioner 

kopplade till 

motgång (72) 

Tidigare negativa minnen (6) 

Vad gör vi här, varför åkte jag hit? 

Så gav jag upp 

Upprörd över upplägget av tävlingen 

Låg från start, dålig start direkt 

Då börjar jag gnälla på mig själv 

Tog inte uppgiften på allvar 

Därifrån släppte jag kontrollen totalt 

 

 

 

 

Dålig inställning (13) 

Jag var nervös (5) 

Jag hade hög anspänning (4) 

Jag blev väldigt stressad (3) 

Ovan i situationen, visste inte vad som väntade (2) 

Det tar alltid några hål innan jag kommer igång 

 

 

Nervositet (15) 

 

 

 

Stress (21) 

Rädslan kom över mig (4) 

Jag blev osäker (2) 

Osäkerhet (6) 

 

Haft problem med coachen 

Alla lagkompisar stod och väntade bakom green 

Tankarna låg bara på just de personerna 

 

Utomstående personer (3) 

 

 

Extern påverkan 

(6) 

Det var tillfälligheter (2) Tillfälligheter (2) 

Fel vind för mig Väder 

Några obehagliga hål som jag inte gillade (4) 

Det var jäkligt svårt att få den till pinnen 

Det är ingen bana som passar mig 

 

 

Banan (6) 

Uppgiftens 

svårighetsgrad (6) 

Hade inte förberett mig ordentligt (2) 

Tog dåliga beslut (2) 

Jag var inte riktigt vaksam på att 3-putta 

 

 

Dåliga förberedelser (5) 

 

 

Ansträngning (5) 

 

Ingen tro på mig själv (3) 

Jag tryckte ner mig själv direkt 

 

Dåligt självförtroende (4) 

Dåligt 

självförtroende 

(4) 

Jag överskattade min förmåga lite för mycket Övrigt Övrigt 
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Attributioner kopplade till medgång 

Figur 5. Deltagarnas attributioner kopplade till medgång

Meningsenhet Underkategori Övergripande 

kategori 

Tema 

Bra känsla (3) 
Visste att jag skulle sätta putten (2) 

Allt var i kontroll 

 

 

Bra känsla (6) 

 

 

 

 

Intern påverkan 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attibutioner 

kopplade till 

medgång (47) 

Trodde på mig själv (2) 

När det går bra så slappnar man av lite 

Jag hade spelat bra varven innan 

 

 

Självförtroende (4) 

 

Var lite tur (2) 

Var mer tillfälligheter 

Kom ur det negativa på grund av en bra prestation 

Kunde bryta mönstret och samla krafterna vid ett regnavbrott 

 

 

Tillfälligheter (5) 

 

 

 

 

 

 

Extern påverkan 

(10) 

Caddien pushade på och hjälpte mig (2) 

Träffade en lagkamrat som peppade mig 

Såg min chans att ta in slag när hon jag spelade med, och 

som ledde tappade slag, blev taggad 

 

Utomstående personer 

(4) 

 

Svåra förhållanden (hård vind) vilket gjorde det lättare att 

fokusera på ett slag i taget, fullt fokus på att hålla bollen lågt 

Väder  

Att jag just hade så bra fokus på ett slag i taget då(3) 

Det tuffa läget fick mig att fokusera på att bara göra det så 

bra som möjligt, alla tankar på annat försvann 

 

Ett slag i taget (4) 

 

 

 

 

 

 

Processer (9) 

Mindre tankar på slutresultatet (2) 

Jag släppte lite mitt eget resultat och spelade match mot 

henne som jag gick i ledarboll med 

Tänker att man skiter lite i det här och då slappnar man av 

 

Mindre resultat 

fokusering (4) 

 

Spelade med ett processmål, en svingtanke som jag 

genomförde bra 

Fokus på målsättning 

 

Riktigt positiv inställning (2) 

Glad och positiv, mitt sätt att vara/bete mig var nyckeln 

Jag var inte alls rädd för att misslyckas 

Ville bevisa för mig själv att jag kan hålla hela vägen 

Jag glömde det och tänkte jag framåt istället 

 

 

 

Inställning (6) 

 

 

 

 

 

 

Produktiva tankar 

(9) 

 
Att jag aldrig vill ge upp 

Om jag bara har tålamod och försöker göra rätt saker så vet 

jag att det kan vända 

Jag hade ju krigat länge för att hitta tillbaka 

 

 

Stark vilja (3) 

 

Hål som jag gillade, visste var bra chanser. Gynnsam vind för 

mig och min bollflykt 

Framflyttad tee, kunde gå för green. Fick en förvånande 

glädje och extra tagg 

Bra chanser (hål jag gillade), fick bort det rädda tänket och 

blev, mer offensiv 

Lyckades med ett utslag som jag inte alls gillade, fick en 

boost 

Birdie på ett svårt hål gav extra boost 

Jag var tvungen att lita på mig själv eftersom banan var så 

tuff, det kanske ledde till att jag spelade bättre 

 

 

 

 

 

Banan (6) 

 

 

 

 

 
Uppgiftens 

svårighetsgrad (6) 

 

 

 

Bra förberedelser, avbrutna varv som blev som extra inspel 

för mig 

Jag hade ändrat lite träningsupplägg 

Hade tränat mest av alla på plats under inspelsdagarna, gav 

mig självförtroende 

 

Förberedelser (3) 
 
Ansträngning (3) 
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Subjektiv uppfattning om dimensioner – motgång 

Figur 6. Deltagarnas dimensionsindelning av attributioner vid motgång 

 

 

 

 

 

 

Respondent Attributioner 

motgång 
Stabil Instabil Intern Extern Kontrollerbar Icke-

kontrollerbar 
1 motgång Obehaglig känsla *  *  *  

1 motgång Fokus på vad jag 

inte skulle göra 

 * *   * 

2 motgång Nervös  * * *  * 

2 motgång Defensiva 

tankegångar 

*  *  *  

3 motgång Obehaglig känsla  * *   * 

3 motgång Rädsla  * * *  * 

4 motgång Fokus på resultat  * * *  * 

4 motgång Tappar nuet, ville att 

varvet skulle vara 

slut nu, väldigt nöjd 

 * * *  * 

4 motgång Osäkerhet på 

greenerna 

 * * *  * 

4 motgång Dåligt beslut pga 

mitt dåliga tillstånd 

 *  * *  

5 motgång Dåligt fokus/övertro  * *  *  

5 motgång Brist på 

förberedelser/negativ 

inställning 

 * *   * 

5 motgång Defensiva 

tankegångar 

 * * *  * 

5 motgång Stressad av resultatet 

– girig och för 

aggressiv 

*  *  *  

5 motgång Defensiv pga 

tidigare miss 

- - *   * 

5 motgång Tankar på 

slutresultat 

 * * *  * 

6 motgång Nervositet *  *   * 

6 motgång Obekväm känsla för 

hålet 

 * *   * 

6 motgång Minskad 

ansträngning 

 * *   * 

7 motgång Nervositet, osäkerhet  * - -  * 

8 motgång Fokus på teknik  * *   * 

8 motgång Rädsla för missa  * *   * 

9 motgång Rädsla, tveksamhet  * * *  * 

10 motgång Rädsla för hålet  * *   * 

10 motgång Obehaglig känsla för 

banan 

 * * *  * 

Tot.  

 

4 20 23 10 5 20 
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Subjektiv uppfattning om dimensioner – medgång 

Figur 7. Deltagarnas dimensionsindelning av attributioner vid medgång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent Attributioner 

medgång 
Stabil Instabil Intern Extern Kontrollerbar Icke-

kontrollerbar 
1 medgång Tog ett slag i taget  * *   * 

1 medgång Bra känsla  * * *  * 

2 medgång Offensiv inställning  * *   * 

3 medgång Bra känsla  * * *  * 

3 medgång Tillfälligheter  * * *  * 

4 medgång Tillfälligheter  * *   * 

4 medgång Positiv inställning  * *   * 

5 medgång Bra förberedelse *  *  *  

5 medgång Svår uppgift/slag – 

hjälpte att fokusera 

på BARA det slaget 

 *  *  * 

6 medgång Taggade till  *  *  * 

6 medgång Såg mig själv sätta 

putten 

 *  *  * 

7 medgång Avslappnad känsla  * * *  * 

7 medgång Högre 

självförtroende 

*   *  * 

8 medgång Var inte rädd för att 

misslyckas 

 * *   * 

8 medgång Tålamod, aldrig ge 

upp 

*  *  *  

9 medgång Glömde tidigare 

missar 

 * *   * 

9 medgång Tog hål för hål  * * *  * 

9 medgång Positiv förstärkning 

från lagkamrat 

 *  *  * 

10 medgång Bra känsla  * *   * 

10 medgång Fick en inställning 

att: nu kör vi 

 *  *  * 

10 medgång Positiv känsla  *  *  * 

Tot.  3 18 14 12 2 19 
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Tidslinjer för misslyckad prestation 

 

Exempel 1. Misslyckad prestation 

 

 
 

Exempel 2. Misslyckad prestation 
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Tidslinjer för lyckad prestation 

 

Exempel 1. Lyckad prestation  

 

 

 

Exempel 2. Lyckad prestation 

 

 


