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Sammanfattning 

Följande studie genomfördes för att undersöka koncentrationsförmågan hos 15-åriga 

fotbollsspelare. 15-åriga barn kan uppleva stora skillnader i prestation inom sin idrott och 

studien utfördes för att försöka identifiera ålderseffekter och ifall dessa är orsaken till varför 

vissa fotbollsspelare är bättre på att koncentrera sig än andra. Relativ ålderseffekt menar att 

barn som är födda tidigt på året ofta presterar bättre inom sin idrott än barn i samma ålder som 

är födda sent på året (Baker, Schorer, & Cobley, 2010).   

 

Totalt undersöktes 207 fotbollsspelande 15-åringar, av dessa var n= 78 flickor och n= 129 

pojkar. Dessa individer fick svara på en enkät, TAIS – Test of Attentional and Interpersonal 

Style (Nideffer, 1976) angående deras koncentrationsförmåga som sedan analyserades med 

hjälp av ett envägs ANOVA och Chi2test.   

 

Föreliggande studie visade inget samband mellan spelarnas koncentration och deras 

idrottsliga nivå. Däremot påvisades relativ ålderseffekt hos fotbollsspelarna. Denna effekt 

visade sig vara extra stor vid jämförelser mellan spelare födda i första och fjärde kvartalet, där 

de födda i januari – mars var överrepresenterade i förstalag.   

 

Nyckelord: fotboll, koncentration, relativ ålderseffekt, TAIS, åldersskillnader.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Abstract  

This study was carried through to research a fifteen year old football player’s ability to 

concentrate. Children at the age of fifteen all experience great differences in performance 

within their sport, so the study was conducted attempting to identify age effects and if those 

are the reasons why some fifteen year old football players concentrate better than others. 

Relative age effect claims that children born at the beginning of the year often perform better 

in their sport compared to children born later on that same year (Baker, Schorer, & Cobley, 

2010).   

A total of 207 football playing 15 year olds participated, whereas n=78 were girls and n=129 

were boys. These individuals answered a survey, TAIS – Test of Attentional and Interpersonal 

Style (Nideffer, 1976), about their ability to concentrate which later on was analyzed with an 

ANOVA and Chi2-test.  

The study showed no correlation between their ability to concentrate and the level of sport 

they participated. Although, a relative age effect had occurred between the fifteen year old 

football players. The effect was rather large comparing children in the first quarter of the year 

to the last quarter of the year whereas children born in January to March contained the major 

amount of spots on the first teams.   

Key word: age effects, concentration, relative age effect, soccer, TAIS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Under uppväxten tillbringar mängder av svenska barn och ungdomar tusentals timmar i 

skolan och med olika former av idrott. Resultat mäts och många har som mål att bli så bra 

som möjligt (Skolverket, 2013). Ändå finns det vissa skillnader som barnen inte kan göra 

något åt, t ex när på året de är födda. Mycket handlar om hur ungdomar riktar sin fokus. 

Vissa har enklare för att ta in information och uppmärksammar fler saker i sin omgivning 

medan andra är bättre på att uppfatta de mindre detaljerna. Genom en enkätstudie försöker vi 

undersöka hur 15-åriga fotbollsspelare väljer att rikta sitt fokus och ifall det finns någon 

koncentrationsform som sticker ut. Och har spelare samma förutsättningar till att lyckas med 

sin idrott? Relativ ålderseffekt syftar till skillnaden i fysisk och mental förmåga mellan 

individer födda under olika delar av året. Begreppet menar på att barn födda tidigt på året har 

en fördel gentemot sina senare födda kamrater. Då fotboll enligt tidigare forskning (Van 

Rossum, 2006; Cȏté, Macdonald, Baker och Abernethy, 2006) visat sig vara en idrott där 

relativ ålderseffekt är vanligt förekommande är det av intresse att närmare studera fenomenet 

i just den idrotten.  Det är även av intresse att undersöka ifall det finns ett samband mellan 

ungdomarnas förmåga inom koncentration och jämföra denne med relativ ålderseffekt.   

  

Koncentration  

Moran (2004) beskriver koncentration som en persons förmåga att fokusera på det viktiga i 

situationer.   

Enligt William James (1890) så är uppmärksamhet eller ”attention” “förmågan att ta kontroll 

över, antingen konkreta eller abstrakta, former av information som kan kännas otaliga och 

överväldigande. Det kräver riktningen ifrån något för att mer framgångsrikt kunna rikta sin 

uppmärksamhet på något annat”. Nideffers (1977) definierar bred-yttre koncentration som 

förmågan att hantera yttre stimuli och information. Bred-inre koncentration definieras som 

förmågan att hantera egna känslor och tankar. Smal fokusering innebär förmågan att fokusera 

på en specifik uppgift under en begränsad tid som vid t.ex. läsning eller straffspark. 

Reducerad uppmärksamhet kan leda till att uppmärksamheten är så fokuserad att relevant 

information misslyckas att tas upp eller ignoreras helt (Nideffer, 1977).   

  

Teoretisk referensram  

Nideffer (1976) inkluderar två skalor av koncentration: bred till smal koncentration samt inre 

till yttre koncentration (figur 1).  

  
Figur 1. Dimensioner av uppmärksamhet (Nideffer, 1976)  

  

Yttre koncentration är ett värde på uppmärksamheten som riktas utåt i t.ex. miljön medan inre 

koncentraton är ett mått på uppmärksamheten som riktas inåt mot t.ex. tankar och känslor 

(Nideffer, 1977). Bred koncentration beskriver koncentration när den skall fördelas på olika 

källor av information medan smal koncentration riktar fokus på en uppgift åt gången som att 

t.ex. läsa (Nideffer, 1976). Dessa olika dimensioner kan kategoriseras enligt följande 

(Nideffer, 1977): bred-yttre koncentration innebär att en individ kan hantera en stor mängd 

externa händelser och stimuli i sin omgivning. Bred-inre koncentration betonar förmågan att 



 

kunna hantera och effektivt koordinera samspel mellan flera tankar eller känslor samtidigt. 

Dessutom beskrivs störningar av yttre information som en subskala som ställs i relation med 

dimensionen bred-yttre koncentration. Ett högt värde av subskalan innebär att idrottaren 

frekvent upplever sig själv överbelastad av saker som sker omkring sig i omgivningen. 

Vidare så nämns subskalorna störningar av inre information som visar resultat på hur 

individen delar sin uppmärksamhet på de inre tankar som uppstår. Subskalan reducerad 

uppmärksamhet mäter ifall utövaren är så fokuserad att relevant information ignoreras, 

individen reagerar utan information. Den sista subskalan som mäts är smal koncentration som 

mäter hur väl en person kan fokusera på ett stimuli eller en källa av information (Nideffer, 

1977).  

  

Tenenbaums (2001) koncentrationsprocess vid en idrottsprestation visar på en  

koncentrationscykel kring hur idrottaren förbereder ett beslut, hur beslutet sedan fattas samt 

vilka komponenter som påverkar beslutsfattandet t.ex. visuella faktorer. Utifrån den 

information som tagits in utvärderar idrottaren om beslutet var korrekt.  

  
Figur 2. Tenenbaums (2001) koncentrationsprocesser vid en idrottsprestation och dess 

kognitiva komponenter. 

   

Tenenbaums (2001) teori kan kopplas till hur de 15 åriga fotbollsspelarna fattar beslut under 

träning och tävling. Williams & Ward (2001: ref i. Jansson, 2005) nämner att den visuella 

datainsamlingen som sker i miljön under en idrottsprestation inte påverkar avutövarens 

synskärpa utan snarare dennes erfarenhet i liknande situationer vilket genererar i mer 

erfarenhet. En mer erfaren fotbollsspelare genomför ett mer effektivt visuellt sökbeteende 

jämfört med en mindre erfaren spelare. Detta betyder att fotbollsspelaren med bättre 

koncentrationsförmåga lägger mindre resurser och tid på att genomföra en effektiv visuell 

strategi vilket resulterar i att dessa spelare får mer tid att utföra sin aktion.    

  

Koncentration inom fotboll  

Forskning (Williams, Davids, Burwitz, & Williams, 1993) har visat att elitspelares 

koncentrationsförmåga är mer systematiskt och regelbundet förekommande än novisers vilket 

är en förklaring på varför elitspelare använder selektiv uppmärksamhet bättre. Anderson 

(1983) menar att elitspelare har lättare att hantera yttre stimuli och information än noviser 

vilket tillåter dem att kunna förutse situationers konsekvenser lättare.   

En studie utförd på novismålvakter inom fotboll klargjorde dock att många noviser med 

mental träning snabbt kan lära sig det systematiska så som en visuell strategi och sedan 



 

implementera det i sitt spel (Ryu, Kim, Abernethy & Mann (2013). Ryu et al. (2013) nämner 

att ett exempel på visuell strategi skulle kunna vara hur målvaktens synmönster förbättrar 

dennes sökbeteende och skapar mer tid för aktion.  

När en fotbollsspelares fokus leder till reducerad uppmärksamhet p.g.a..för smal fokusering 

har resultat visat att fotbollsspelare i jämförelse med bl.a. basketspelare och volleybollspelare 

är snabbare på att komma ur den smala fokuseringen och kunna se ett bredare perspektiv 

(Laurent, Ward, Williams, & Ripoll, 2006; Pesce & Bösel, 2001). Anledningen tror Pesce 

och Bösel (2001) kan vara storleken på planen som används för sporten då fokus på små ytor 

endast sker under korta intervaller. De kortare intervallerna bestäms av var bollen är och 

intervallerna kommer påverka fokus hos spelaren som är aktiv kring just bollen.  

  

Könsaspekten och koncentration  

  

När koncentration har studerats i relation till könsaspekten har skillnader kunnat uppvisas 

(Pierre, 1998). Dock kan inte säkra slutsatser dras då koncentrationen hos kvinnor och män 

förändras med åldern (Nideffer, 2001). Koncentrationsresultat neutraliseras vilket resulterar i 

att könsskillnader avtar med åren. Wegner och Erber (1992) kunde påvisa att män och 

kvinnor inte uppvisade någon signifikant skillnad när de fick höra motståndarens resultat, 

samla sina tankar och därefter prestera. Däremot utförde männen övningen snabbare än 

kvinnorna vilket kunde bero på de negativa yttringar som manifesterades oftare hos 

kvinnorna. De högre värdena av egen beteendekontroll hos männen utgjorde ett snabbare 

resultat än hos kvinnorna som menar att kvinnornas beteendekontroll var lägre och därmed 

påvisade lägre impulsivitet. Större skillnader har påvisats mellan män och kvinnor när 

könsaspekten undersökts i förhållande till vilken idrott de utövar (Pierre, 1998). De visade att 

lagidrottande kvinnor var sämre på att hantera yttre störningar jämfört med kvinnor som 

utövade individuella idrotter (Pierre, 1998). Överlag påvisade kvinnor oftare att 

uppmärksamheten var så fokuserad att viktig information förbisågs. Kvinnor uppvisade också 

lägre värden på bred-inre uppmärksamhet än män vilket betyder att kvinnorna upplevde det 

svårare att integrera flera tankar eller känslor samtidigt (Pierre, 1998).  

  

Studier har genomförts kring selektiv uppmärksamhet för att klargöra könsskillnader. 

Tenenbaum och Connolly (2007) undersökte störningar av inre information samt egen 

beteendekontroll hos idrottare som upplevde 30% av maxansträngning vid fysisk aktivitet 

samt 100% ansträngning. Under de båda simulationerna, alltså 30- och 100%, fann 

Tenenbaum och Connolly (2007) inga signifikanta könsskillnader. Skiftande 

uppmärksamheten uppstod mer frekvent vid 100% ansträngning medan deltagare lyckades 

kontrollera sina tankar och känslor bättre vid 30% ansträngning.   

  

  

Relativ ålderseffekt  

Relativ ålderseffekt beskriver skillnaden i ålder mellan idrottare i samma idrottsgrupp och hur 

detta påverkar prestationer (Baker, Schorer, & Cobley, 2010) Effekten utgår ifrån åldern på 

den äldsta deltagaren vilket betyder att i en grupp med barn födda 2001 är den äldsta född i 

januari. Däremot kan en indelning också vara en grupp med barn födda från september 2001 

till augusti 2002 och då är det barnen födda i september som får ut mest enligt relativ 

ålderseffekt. Detta gör att relativ ålderseffekt skiljer sig från så kallade januaribarn, även om 

det oftast betyder samma sak (Baker et al., 2010).  



 

Det kan vara upp emot 1 års skillnad i åldern mellan medlemmarna i samma åldersgrupp, 

vilket kan visa sig ge stora effekter. Bland annat då kroppsstorlek, snabbhet och koordination 

är starkt relaterat till ålder, leder detta ofta till att de äldsta i gruppen presterar bättre än de 

yngre (Van der Hornet, 2012).    

 

Teoretisk referensram  

För att bättre förstå relativ ålderseffekt har teoretiska referensramar utvecklats. Van der 

Hornet (2012) nämner olika komponenter som krav för att relativ ålderseffekt ska finnas: 

fysiska effekter, psykologiska effekter, erfarenhet och att det finns stark konkurrens (se Figur 

1). Van Rossums (2006) skriver att i mindre populära sporter som volleyboll, där det inte är 

speciellt stor konkurrens, är relativ ålderseffekt väldigt liten, näst till obefintlig till skillnad 

från mer populära sporter som ishockey och fotboll. Detta stärks ytterligare av Cȏté et al.  

(2006) som påvisade samma resultat i sin undersökning om bland annat gymnastik och golf. 

Det finns ingen relativ ålderseffekt i mindre idrotter där konkurrensen inte är lika stor.  

Det psykologiska kravet syftar till att barn är olika duktiga på att själva uppskatta den egna 

kompetensen och denna förmåga blir bättre med åren. Detta gör att äldre barn som ser sig 

själva som duktiga tycker att det är roligare att idrotta och det blir därmed troligare att de 

fortsätter med sitt aktiva idrottande (Van der Hornet, 2012). De fysiska kraven inom idrott 

gynnar de äldre i gruppen menar Van der Hornet (2012). Han benämner att vissa positioner 

påverkas mer än andra. En ishockeymålvakt som måste bära tunga skydd i låg ålder gynnas 

av att vara äldre och längre kommen i sin fysiska utveckling.  

Den sista aspekten enligt Van der Hornet (2012) är erfarenhet och beskrivs som att ett år hos 

ett 10-årigt barn representerar 10% av det barnets liv. I och med att barn inte börjar idrotta 

vid födelsen så blir procentsatsen på ett år större när det kommer till barnens idrottsliv (Ward 

& Williams, 2003).  

 

Figur 3: Olika komponenter för relativ ålderseffekt (Petersson, 2013, fritt efter Van der 

Hornet, 2012).  

Könsaspekten och relativ ålderseffekt 

Inom forskning i förekomsten av relativ ålderseffekt är den mest framstående frågan i vilka 

åldrar skillnaden finns, om den är densamma för flickor och pojkar och hur effekten förhåller 

  

Fysiska effekter   Psykologiska effekter   

Erfarenhet   Stark konkurrens   

Relativ ålderseffekt   



 

sig till vilka som blir uttagna till elitlagen. En av de aktuella forskningsfrågorna just nu riktar 

in sig på könsaspekten, det vill säga att mer forskning utförs inom relativ ålderseffekt på 

pojkar än på flickor (Baker, Schorer, & Cobley, 2010). Ett exempel är från Vincent och 

Glamser (2006) som inte påvisade relativ ålderseffekt hos kvinnor i USA:s Olympiska 

utvecklingsprogram. En studie av tyska hanbollsspelare visade skillnad i prestation relaterat 

till när på året de var födda och kön. Effekten var större hos pojkar än flickor (Baker et al., 

2010).  

Van der Hornets (2012) undersökning på australiensiska fotbollsspelare, av så väl pojkar som 

flickor, visade signifikanta skillnader i relativ ålderseffekt hos unga pojkar men inte ibland 

flickor. Anledningen till att det inte fanns någon effekt hos flickorna sägs bero på att det 

saknas hård konkurrens bland platserna inom lagen. Effekten erhölls hos äldre flickor på 

elitnivå där uttagningarna var nationella och därmed blev konkurrensen högre. En anledning 

till att det inte undersöks lika mycket om relativ ålderseffekt bland flickor som hos pojkar är 

att det är fler pojkar som utövar sport och därmed blir det en större urvalsgrupp. Anledningen 

till att det inte finns relativ ålderseffekt hos flickor stärks av Goldschmied (2011). Han fann 

ingen relativ ålderseffekt inom amerikanska högsta ligan i basket och fotboll (Women's 

National Basketball Association och Women's United Soccer Association leagues). Detta 

beskrev han, likt Van der Hornet (2012), som en effekt av att det saknas konkurrens inom 

kvinnlig idrott vilket gör att det inte blir samma effekt som inom manlig idrott.  

Roger Barnsley (Barnsley et al., 1985) som var en av de första som undersökte ålderseffekter 

inom idrott, undersökte relativ ålderseffekt på män och på det spåret har många fortsatt. 

Studier av relativ ålderseffekt av män har gjorts av Hensen, van Winckel och Williams 

(2005) på unga fotbollsspelare i Europa och även av Nakata och Sakamoto (2011) och deras 

studier på manliga japanska idrottare i 12 olika idrotter. Anledningen till att det blir fler 

undersökningar på män inom relativ ålderseffekt skulle i Sverige kunna bero på antalet 

idrottsutövare. Ett exempel på detta är att av de idrottsligt aktiva i Sverige spelar ca 440 000 

fotboll som tränings- och tävlingsaktivitet varav 314 000 är pojkar och 126 000 är flickor 

(Idrotten i siffror, 2012). Inom t ex gymnastik finns det ca 90 000 flickor mellan 2 och 20 år 

och ca 25 000 pojkar i samma åldrar (Juhl, 2012). Utgångspunkten är att det krävs 

konkurrens om platserna inom idrott för att relativ ålderseffekt ska uppkomma (Von Rossum, 

2006) samt att detta fenomen inte gäller på idrotter som t ex gymnastik och ridning (Cȏte et 

al., 2006). Detta skulle kunna beskriva varför det görs fler studier relativ ålderseffekt på 

pojkar än flickor. Inom idrotter där relativ ålderseffekt är vanligt förekommande finns det fler 

manliga utövare medan i de idrotter där relativ ålderseffekt inte är förekommande finns det 

fler flickor. I Sverige är merparten av de idrottsligt aktiva som tävlar män (Idrotten i siffror, 

2012).  

Relativ ålderseffekt och ålder  

Forskning visar att barn som är äldst i sina respektive åldersgrupper är de som presterar bäst. 

Persson och Öhrvall (ref. i Sveriges statistiska centralbyrå, 2013) presenterade resultat som 

visade att barn födda tidigt på året presterar bättre, inte bara inom idrotten utan även inom 

andra områden som skolbetyg. Costa, Marques, Louro, Fereirra och Marinho (2013) 

presenterade en undersökning om elitsimning i Portugal som visade att pojkar mellan 12 och 

15 år presterade bättre om de var födda tidigare på året. Samma effekt erhölls även på 12-

årga flickor. Detta stärks ytterligare av Hensen et al. (2005) som i sin studie på 

fotbollsspelare i landslag under 15 år (U-15) samt U-16, U-17 och U-18 nivå, fann en 

överrepresentation av spelare födda det första kvartalet på året i samtliga åldersgrupper. Då 



 

12 månader inte gör någon skillnad hos vuxna (Hensen et al., 2005) betyder detta att effekten 

hålls kvar upp i de högre åldersgrupperna av ungdomsidrotten då de äldre i flera år tidigare 

haft fysiska och mentala förmåner på grund av tidigare utveckling. En studie av Ste-Marie, 

Starkes, Cronin och Fletcher (2000) vars syfte var att undersöka relativ ålderseffekt inom 

kanadensisk ungdomsgymnastik på regional nivå visade dock motsatt effekt. Deras studie 

visade på förekomst av relativ ålderseffekt hos gymnasterna upp till 14 års ålder. Efter detta 

uppvisades en motsatt effekt och de yngre gymnasterna var de som presterade bäst på 

regional nivå vilket då motsätter Hensen et al. (2005) och deras teori att effekten hålls kvar. 

Som svar på Ste- 

Marie et al. (2000) har ytterligare forskning (Cȏte et al., 2006; Van Rossum, 2006) visat att 

relativ ålderseffekt inte uppvisas inom idrotter som t ex gymnastik med låg konkurrens inom 

gruppen.   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att var koncentration riktas och vilka faktorer barn 

lägger sin uppmärksamhet på, samt när på året de är födda kan ha stor påverkan på deras 

framtida idrottskarriärer. Detta då de tidigare födda individerna fått fördelar på grund av sin 

fysiska och mentala utveckling. Det leder till att de i yngre åldrar springer fortare, är starkare 

och även kan ha lättare för att fokusera. Vanliga konsekvenser är att de barn som är födda 

tidigt på året får fördelar som de yngre inte får. Föreliggande studie kan upplysa idrottare och 

coacher kring vilka misstag som kan göras vid tidig rekrytering av elitspelare/tidig 

elitsatsning av klubbar eller akademier. Om coacher då väljer att ta ut olika spelare vid sina 

laguttagningar och låter alla spelare få chansen även högre upp i åldrarna kan detta minska 

risken för bortfall av talanger som utvecklas senare. Koncentrationstester som används av 

coacher för att t.ex. se vilken position en spelare skulle passa in i, en spelare med bredare 

koncentration skulle kanske passa bättre som mittfältare medans en med smalare 

koncentration passar bättre som målvakt? Utefter vad som önskats undersöka har syfte och 

frågeställningar tagits fram.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka koncentrationsinriktning hos 15 åriga 

fotbollsspelande ungdomar. Vidare studeras om och hur relativ ålderseffekt förekommer.  

I denna uppsats kommer följande frågeställning undersökas.  

(1) Vilken koncentrationsform är den bästa hos 15-åriga fotbollsspelare?  

(2) Finns det någon skillnad i koncentration mellan flickor och pojkar?  

(3) Förekommer relativ ålderseffekt hos spelarna?  

(4) Finns det någon skillnad i relativ ålderseffekt mellan flickor och pojkar?  

 

 

 



 

Metod  

Försökspersoner  

Totalt har 207 fotbollsspelande flickor och pojkar födda 1998 i sydvästra Sverige från olika 

fotbollsklubbar undersökts. Av dessa var n= 78 flickor och n= 129 pojkar. Utav deltagarna 

spelar 129st i förstalaget och 79st i andralaget. I vissa av lagen fanns det även med 6 spelare 

födda ett år innan (1999) och därmed uteslöts dessa från analysen. I genomsnitt hade spelarna 

varit aktiva inom fotboll i ungefär 7.5 år.  

Instrument  

För att samla in data till undersökningen delades enkäter ut bland fotbollsklubbar i sydvästra 

Sverige. I studien mättes koncentration utifrån TAIS – Test of Attentional and Interpersonal 

Style, alphavärde 0,84, (Nideffer, 1976) ett frågeformulär bestående av 144 frågor som avser 

att mäta 6 olika komponenter av koncentration. Utifrån Jansson (2005) statistiska 

reliabilitetsanalyser valdes 36 frågor ut där 6 frågor var tilldelade varje komponent. 

Komponenterna mäter förmåga att ta in yttre information, förmågan att hantera störningar av 

yttre information, förmågan att ta hand om inre information, förmågan att hantera störningar 

av inre karaktär, förmågan till smal fokusering och även ifall utövarens uppmärksamhet är så 

fokuserad att relevant information ignoreras. Cronbachs alfa varierade mellan 0.3 och 0.7. Av 

de frågor som valts ut i testet ska fråga nr. 4 och nr. 34 resultat vändas.  

För att undersöka relativ ålderseffekt delades undersökningspersonerna in i kvartal utifrån 

födelsedatum. Kvartal 1 innebär månaderna januari till mars, kvartal 2 innebär april till juni 

och så vidare.  

 

Procedur  

Kontakt togs med fotbollsföreningarna samt en fotbollsskola, angående intresset av att ställa 

upp på undersökningen. Möte och tid bestämdes med de klubbar som anmält intresse. 

Enkäterna delades ut i samband med informanternas träning och de ombads fylla i innan 

träningen startade. Innan enkäten fylldes i ombads deltagarna att läsa igenom hela 

dokumentet och deltagarna och blev även informerade kring de etiska aspekterna samt 

studiens syfte. Enkäten tog ca 15 minuter att besvara. En analys utfördes sedan på insamlad 

data med hjälp av statistiska verktyg. För kopia av informationsbrev som skickades ut samt 

enkäten, se bilaga 1 och 2.  

Etiska förhållningssätt  

Alla deltagare informerades vid utdelningstillfället att allt som skrivs kommer att vara 

konfidentiellt och inga namn eller klubbar kommer att skrivas ut. Deltagarna blev även 

informerade om rätten att när som helst dra sig ur studien, utan att behöva ange skäl. Då 

fotbollsspelarna var 15 år togs kontakt med deras tränare för att få godkännande att 

genomföra undersökningen. Efter genomförda enkäter pratade experimentledaren med 

deltagarna för att säkerställa att de inte var något som de tog illa vid sig på någon fråga eller 

om de inte ville att deras resultat skulle räknas med. För att undvika missförstånd och för att 

säkra att genomförandet av enkätundersökningen skedde under de etiska kraven, höll 

författarna själva i experimenten enligt Mitchell & Jollys direktiv (2013).   



 

Dataanalys  

Data bearbetades och analyserades med SPSS 2.0 med såväl beskrivande som förklarande 

statistik. För att studera samband användes Pearsons r. För att studera skillnader mellan 

grupper användes envägs ANOVA samt Chi2.  

Resultat 

Under resultaten betyder T1 (Tais nr.1) individens förmåga att ta in yttre information. T2 

menas med att hantera störningar av yttre karaktär, T3 = ta hand om inre information, T4 = 

hantera störningar av inre karaktär, T5 = hålla smalt fokus och inte ta en för mycket 

information och T6 = för smalt fokus och missa relevant information.   

 

Tabell 1: Rangordning av koncentration hos fotbollsspelare (n=207)- 

  
Informanterna har rangordnat T1 högst av kocentrationsformerna, därefter T5 och T3.  

Det uppvisades ingen skillnad i koncentration mellan flickor och pojkar. Däremot visar detta 

hur informanterna har rangordnat de olika koncentrationsformerna. Analyser av upprepade 

mätningar visade på att T4 uppvisade sämre resultat än de övriga koncentrationsformerna  

2.72, p=0.05, Bonferonni p<.05  

Ingen skillnad i koncentration relaterat till i vilket kvartal spelarna var födda i erhölls. Detta 

innebär att vår frågeställning kring vilken koncentrationsform fotbollsspelarna använde sig 

av, inte visade på några signifikanta skillnader.  

Angående relativ ålderseffekt i vår frågeställning undrade vi ifall det skulle förekomma 

någon effekt i lagen. Resultaten vi fick fram visade ingen relativ ålderseffekt hos flickorna 

eller pojkarna var för sig. Däremot visade resultaten en relativ ålderseffekt, Chi2 (3)= 8.08, 

p=0.04. De personer som är födda i första kvartalet är överrepresenterade i förstalaget (se 

Figur 4). 



 

  
Figur 4: Relativ ålderseffekt hos alla spelarna, (n=207).  

Sedan testade skillnaden mellan ytterligheterna inom relativ ålderseffekt, skillnaden mellan 

de försökspersoner som var födda i första kvartalet respektive fjärde kvartalet, uppvisades 

relativ ålderseffekt ännu tydligare, Chi2(1) = 5.32, p= 0.02 (se Figur 5)  

  
Figur 5: Relativ ålderseffekt mellan 1:a och 4e kvartalet, (n= 107).  

 

Vidare analys av pojkar respektive flickor var för sig erhöll ingen effekt hos flickorna medan 

pojkarna visade på en tendens till relativ ålderseffekt, vilket skulle kunna styrka teorierna 

kring att relativ ålderseffekt förekommer mer frekvent bland pojkar än flickor. Chi2(1)= 

3.685, p=0.055 (se Figur 6).  



 

  

Figur 6: Relativ ålderseffekt mellan 1:a och 4:e kvartalet hos pojkar, (n=61).  

Diskussion  

Syftet med arbetet var att undersöka koncentrationsinriktning hos 15 åriga fotbollsspelande 

ungdomar. Vidare studerades om ifall relativ ålderseffekt förekommer. Dessutom studerades 

samband mellan relativ ålderseffekt och koncentrationsinriktning. 

Bland de koncentrationer som undersöktes utmärkte T1 högst resultat och visade sig alltså 

vara den vanligaste koncentrationsformen. Det fanns en relativ ålderseffekt via den 

överrepresentation i första lagen som uppvisades av 15-åringar födda i det första kvartalet. 

Könsskillnader fanns då flickorna uppvisade svagare relativ ålderseffekt än pojkarna som 

tenderade att visa det. Vidare undersökning visade att det inte kunde uppvisas någon 

könsskillnad efter upprepade tester inom koncentrationsformerna men att T4 uppvisade 

sämre resultat än de övriga koncentrationsformerna. 

  

Koncentration hos 15åriga fotbolsspelare  

  

Resultat med upprepade mätningar visade att ungdomarna presterade olika i de utvalda 

subskalorna från TAIS (Nideffer, 1977). Bäst presterade 15 åringarna kring förmågan att ta in 

yttre information. Fotbollsspelare kan uppvisa bättre selektiv uppmärksamhet som ett resultat 

av bättre hantering av yttre stimuli och information. Nideffer menar att idrottare skiljer sig 

från varandra i koncentrationsförmågor beroende på hur de har upplevt situationer och vilken 

typ av arousal som uppstod just då, alltså relationen mellan koncentration och arousal 

(Nideffers 1981, 1993). På så vis kan koncentration tränas upp (1976, 1993).”Insamlandet av 

information kan selekteras beroende på hur idrottarens perception agerar men också beroende 

på hur information i omgivningen uppvisas. Utformningen av idrottarens synsystem tycks 

dock inte påverka prestation, om utövaren inte är blind förstås” (Williams & Ward, 2001: ref. 

i Jansson, 2005). Visuell strategi blir därför centralt (Tenenbaum, 2001) vid beslutsfattandet 

efter intagen yttre stimuli. Utifrån erfarenhet och kunskap efter tidigare situationer kommer 

koncentrationsprocessen vid en idrottsprestation därför kunna gå snabbare och förmågan att 

ta in yttre information kan variera(Tenenbaum, 2001). Då endast 6 av TAIS 17 subskalor 



 

undersöktes så vågar ändå Bond & Nideffer (1992) påstå att 15 av 17 subskalor skall kunna 

visa skillnader mellan åldrar hos elitidrottare, i det här fallet åldrarna 13-16 år.   

  

Könsaspekten och koncentration  

De genomförda testerna och analyserna framhävde inga könsskillnader inom de utvalda 

koncentrationsnivåerna. Wegner & Erber (1992) kan styrka detta då deras studie säger att 

män och kvinnor inte uppvisade någon signifikant skillnad när de fick höra motståndarens 

resultat, samla sin tankar och därefter prestera. Detsamma gällde Nideffer (2001) som styrkte 

att könsskillnader inom koncentration skulle avta med åldern. Att resultaten inte uppvisade 

några könsskillnader kan förklaras genom övergången som sker när skillnader inte längre går 

att tyda. 15 års ålder kan vara början på övergången om en förändring skall ske. Pierre (1998) 

har försökt motbevisa detta genom en undersökning om att kvinnor skulle ha högre värden på 

reducerad uppmärksamhet. Detta menar att kvinnornas värde är orsakat av en så pass hög 

koncentration att relevant information kringgår dem. Kvinnorna visade lägre värden på 

bredinre uppmärksamhet än män vilket betyder att kvinnor skulle ha det svårare än män att 

interagera med flera känslor och tankar samtidigt (Pierre, 1998). Bond och Nideffers 

forskning (1992) vågar ändå påstå att 14 av 17 subskalor skall kunna visa skillnader mellan 

de båda könen på elitidrottare. Tenenbaum och Connolly (2007) undersökte störningar av 

inre information samt egen beteendekontroll hos idrottare som upplevde 30% av 

maxansträngning vid fysisk aktivitet samt 100% ansträngning. Under de båda simulationerna, 

alltså 30- och 100%, fann Tenenbaum och Connolly (2007) inga signifikanta könsskillnader.  

Förekomsten av relativ ålderseffekt 

När relativ ålderseffekt undersöktes erhölls en effekt när både flickor och pojkar undersöktes 

samtidigt. Denna effekt kvarstod inte när enbart flickor undersöktes och hos pojkar fanns en 

tendens till relativ ålderseffekt. När det kommer till forskning av relativ ålderseffekt är inte 

alla forskare överens om hur länge effekten hålls kvar upp i åldrarna. Teorier kring att 

effekten är kvar ända upp i elitlagen (Helsen et al., 2005) och teorier kring att effekten 

upphör i de lägre tonåren (Ste-Marie et al., 2000). Föreliggande studies resultat kan inte 

styrkas av någon av dessa teorier. En relativ ålderseffekt har visats men till skillnad från t.ex. 

Barnsley et al. (1985) så visar inte dessa resultat på en tydlig uppdelning av antalet 

representerade från varje kvartal. Barnsley (1985) visade på en uppdelning där första 

kvartalet var representerat av ca 40%, andra kvartalet 30%, tredje 20% och fjärde 10%. Detta 

att jämföra med våra resultat där första kvartalet var representerade med 27.5%, andra med ca 

25.6%, tredje med 27.5% och fjärde med 19.3%. Detta resultat mäter dock representationen i 

både förstalaget och i andralaget. Mätningarna av hur många av de personer som var födda i 

första kvartalet som spelar i förstalaget respektive andralaget visar hos pojkarna att 72% var 

med i förstalaget och 28% i andralaget.  

Forskning om relativ ålderseffekt har visat att effekten är som störst i de yngre åldrarna då 

skillnaden i fysisk och kognitiv mognad är störst (Van der Hornet, 2012). Detta stärks av 

SteMarie et al. (2000) som i sin studie fann en relativ ålderseffekt hos gymnaster under 14 år. 

Frågan ifall effekten uppvisas även i senare åldrar har visat olika resultat. Helsen et al. (2005) 

fann i sin forskning på ungdomslandslag i fotboll att relativ ålderseffekt uppvisas även i 

högre åldrar då de tidigt födda haft ett konstant övertag emot de sent födda lagkamraterna. 

Detta motsattes av Ste-Marie et al (2000) vars forskning visade på en motsatt relativ 

ålderseffekt efter 14 års ålder hos gymnaster. Baker och Logan (2007) stärkte detta och 

visade att det skulle kunna vara en fördel att vara född sent på året då de i sin studie på 

handbollsspelare fann att de idrottare som är födda sent på året är mer representerade efter 30 



 

års ålder. Forskarna är dock överens om att upp till 13 års ålder är det en fördel att vara född 

tidigt på året, på grund av att de äldre i de flesta fall har en fysisk och mental fördel (Baker et 

al., 2010).  

Vår studie på 15-åriga fotbollsspelare är svår att kategorisera in i några av dessa teorier kring 

hur länge relativ ålderseffekt håller i sig och frågan är ifall våra resultat kommer ifrån tidigare 

fördelar hos spelarna födda i det första kvartalet eller ifall effekten hålls kvar sedan de var 

yngre.    

Könsaspekten och relativ ålderseffekt 

När både flickor och pojkar undersöktes fanns det en skillnad mellan idrottslig nivå och 

vilken månad spelarna var födda på. Denna effekt visade sig ännu starkare då jämförelsen 

drogs mellan enbart de spelare som var födda i det första kvartalet kontra det fjärde. Det 

uppvisades ingen relativ ålderseffekt hos enbart flickorna medan pojkarna uppvisade tendens 

till effekten.  

Hos 15-åriga fotbollsspelare ha tidigare forskning visat på att relativ ålderseffekt är vanligt 

förekommande hos pojkar men inte bland flickor (Hensen et al., 2005). Detta stärks av Van 

Rossum (2006) och Cȏte et al. (2006) vars undersökning visade på att konkurrans inom 

gruppen är en avgörande faktor för att relativ ålderseffekt sak uppkomma. Fotboll är även en 

sedan tidigare bekräftad idrott där effekten är vanligt förekommande inom lagen (Hensen et 

al., 2005). Att relativ ålderseffekt är större hos pojkar än hos fickor stärks av Baker et al. 

(2010) och Vincent och Glamser (2006). Att pojkar löper högre risk att drabbas av relativ 

ålderseffekt skulle enligt Van Rossum (2006) bero på att det är fler pojkar än flickor som 

spelar fotboll, vilket även stämmer överens med Idrotten i siffror (2012) som visar på att det i 

Sverige finns ca 440 000 personer som har fotboll som tränings- och tävlingsaktivitet varav 

314 000 är pojkar och 126 000 är flickor. Detta leder i sin tur till att det både finns fler 

pojklag och större grupper vilket i sin tur leder till ökad konkurrans inom gruppen och 

därmed större risk för relativ ålderseffekt.   

Implikationer  

På basis av forskning och studiens resultat kan följande rekommendationer ges.  

1. Upplysa hur idrotten i Sverige ser på laguttagningar och elitsatsning i tidig 

ålder. Genom att studera relativ ålderseffekt erhölls mer kunskap för vilka problem detta kan 

medföra för barns idrottsliv (Baker et al., 2010). Selektering, orättvis behandling och 

utsortering i allt för tidig ålder är några av de effekter som relativ ålderseffekt kan orsaka och 

de mesta beroende på en för tidig elitsatsning. Rekommendation som ges är att elitsatsning 

bör ske under senare åldrar, samt att låta de som kommit långt i sin utveckling och de som 

ligger efter ibland spela i samma lag.    

2. Informera tränare och ledare om relativ ålderseffekt. Om relativ ålderseffekt 

skulle ingå i tränarutbildningar skulle det hjälpa tränare att undgå detta samt hjälpa dem att 

använda denna information till att på ett nytt sätt utvärdera sina adepter och inte enbart de 

som för stunden presterar bäst. Genom att inte enbart fokusera på hur idrottaren presterar i 

sin nuvarande ålder skulle tränaren kunna bli uppmärksam på att allas utvecklingspotential 

uppfattas vid olika tillfällen(Baker et al., 2010).  



 

3. S-TAIS skulle kunna användas inom rekrytering av elitsatsande 15-åriga 

fotbollsspelare. Verktyget kan användas för identifiering av styrkor och svagheter hos 

koncentrationsförmågan, samt för att avgöra den nutida uppmärksamhetskompetensen. Detta 

kan även användas för att utbilda coacher och öka förståelse för hur koncentrationsförmågan 

hos fotbollsspelare manifesteras och upplevs.   

Konklusion  

Föreliggande studie visade inget samband mellan spelarnas koncentration och deras 

idrottsliga nivå. Däremot påvisades relativ ålderseffekt hos fotbollsspelarna. Denna effekt 

visade sig vara extra stor vid jämförelser mellan spelare födda i första och fjärde kvartalet, 

där de födda i januari – mars var överrepresenterade i förstalag. För att undvika relativ 

ålderseffekt rekommenderas att mer information kring ämnet för att skapa medvetenhet för 

ledare i Sverige. På så sätt undviks en för tidig elitsatsning där duktiga talanger försvinner på 

grund av sen utveckling eller för att de relativt äldre har ett fysiskt och menatalt övertag sen 

de yngre åldrarna.  

 Metoddisskusion  

I föreliggande studie genomfördes kvantitativ datainsamling med hjälp av enkäter. Detta 

tillvägagångssätt valdes då ett större antal deltagare krävdes för studiens framgång. En 

huvudsaklig anledning till varför studien utfördes kvantitativt var för att generaliserbarheten 

blev högre tillsammans med möjligheten för statistisk inferens (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhage, 2010). Vi kunde då veta att den externa validiteten stärktes p.g.a. ett stort sample. 

Det var även brist på hot mot testets reliabilitet då studien använde ett tidigare beprövat test 

vilket minimerade slumpmässiga fel (Mitchell & Jolley, 2013).   

När relativ ålderseffekt undersöks används som tidigare nämnt oftast statistiska verktyg som 

SPSS för att analysera insamlad data via variansanalyser och data samlas in av olika 

databanker eller om specifik målgrupp via förbund, föreningar eller turneringar. Alternativ 

till framtida forskning är att komplettera det kvantitativa med kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna skulle kunna ge en djupare förståelse för ämnet då intervjuerna skulle kunna 

rikta in sig på tränaren och deras motivering till laguttagningar och med idrottarna för deras 

egna åsikter och känslor. Exempel på intervjufrågor skulle kunna vara vad idrottaren tycker 

om uttagningar inom laget, hur ofta det varierar vilka som blir uttagna till match/turneringar 

och även frågor om vilka de själva tycker är bäst i laget. Detta för att se om idrottarnas 

uppfattning om vilka som är bäst stämmer överens med tränarens uppfattning. Detta skulle 

också kunna användas för koncentration där frågor kring ämnet ställs för att sedan försöka 

analysera fram det som informanten främst lyft upp under intervjun.   

Vi använde oss av bakgrundsinformation i en enkätstudie för att samla in data kring både 

relativ ålderseffekt samtidigt som data samlades in angående koncentration via det tidigare 

beprövade TAIS. Då Cronbachs alfa varierade mellan 0.3 och 0.7 visade det sig att dessa 

frågor inte mäter de som de avser att mäta i vårt test och vi måste därför ställa oss frågan ifall 

vi verkligen har fått fram korrekta resultat eller att det som krävs är andra frågor eller ett 

större sample. Det är också nödvändigt med hög reliabilitet på skalorna om TAIS ska 

användas för att till exempel sortera fotbollsspelare i olika skicklighetskategorier eller i dessa 

fall idrottsliga nivåer. Trots påståenden om att TAIS skall skilja individuella värden som 

ålder, kön eller idrottslig nivå så finns det ett flertal studier inom andra idrotter som styrker 

motsatsen (Albrecht, & Feltz, 1987; Vallerand, 1983; Almeida, 1997) vilket lämnar TAIS 

oreliabelt.   



 

 

Framtida forskning  

I föreliggande studie studerades ifall de erhölls en relativ ålderseffekt hos 15-åriga 

fotbollsspelare. För framtida studier vore det intressant att närmare studera hur relativ 

ålderseffekt utvecklas över tid genom upprepade mätningar. Tidigare forskning  har visat på 

olika resultat. Att det är en fördel att vara född tidigt i på året senare i karriären (Hensen et 

al., 2005) men också att det kan vara en fördel att vara född sent på året då detta har gjort att 

idrottaren tvingats utveckla taktiska och tekniska färdigheter för att kunna konkurrera med de 

relativt äldre lagkamraterna (Gibbs et al., 2012).  

Yterliggare forskning som föreslås (Baker et al., 2010; Gibbs et al., 2012) är att vidare 

undersöka hur färdigheter utvecklas hos barn och ungdomar baserat på ålder då färdigheter 

och resultat är vad som bedöms inom idrott. Detta skulle därmed kunna hjälpa tränare med 

kunskap kring träningslära och upplysa dem om förekomsten av relativ ålderseffekt.            

Framtida forskning föreslås kring verktyget TAIS för att utöka precision och vidare 

användning inom idrott. För tillfället finns även koncentrationstester för fotbollsspelare i 

form av S-TAIS, Soccer Test of Attentional and Interpersonal Style (Papanikolaou, 2011). S-

TAIS rekommenderas i framtida forskning då uppvisat resultat kan visa mer reliabla resultat 

inom undersökta subskalor. Papanikolaou (2011) menar också att coacher kommer kunna 

identifiera styrkor och svagheter inom koncentration lättare med hjälp av S-TAIS.  
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Bilagor 

  

Informationsbrev   

Koncentration och ålderseffekter hos 15åriga fotbollsspelare 

Hej!  

Vi heter Felix Petersson och Dorjan Majstorovic och studerar på Högskolan i Halmstad. Vi 

skall skriva en uppsats som handlar om koncentration hos unga fotbollsspelare och hur detta 

förhåller sig till ålderseffekter. Syftet med uppsatsen är att studera ifall det finns några 

skillnader i olika former av koncentration, som t ex ifall de har bred eller smal  

uppmärksamhet, hos 15åriga fotbollsspelare. Vidare studeras hur koncentrationen förhåller 

sig till andra effekter som vilken nivå spelarna är på (första eller andralag), skillnader mellan 

könen och ålderseffekter som att de spelare som är födda i januari, februari och mars i större 

grad är representerade i förstalaget och visar på högre nivå av koncentration.  Vi vill vänligen 

fråga om det finns möjlighet att göra en undersökning, med era spelare/ungdomar, innan eller 

efter en genomförd träning. Det ska helst ske inom de närmsta två veckorna och allt som sägs 

och skrivs är självfallet konfidentiellt. Skulle någon av deltagarna under undersökningens 

gång vilja avbryta det hela så får de göra det utan att det innebär några som helst 

konsekvenser, för att följa etiska föreskrifter. Undersökningen beräknas ta ca 20 minuter.  

  

  

Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att ingen 

kommer att se hur just ungdomarna har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. En 

rapport kommer att sammanställas där ni får ta del av resultatet om så önskas.  

Hör gärna av er om intresse finns där ni inkluderar information om när och var som passar er 

bäst!     Är det något du vill fråga om något får du gärna kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar  

Felix och Dorjan  

Dorjan Majstorovic                        dorjan11@hotmail.com         0737-627185  

Felix Petersson    felpet11@student.hh.se             0761-027030  

  

  

Handledare: Hansi Hinic hansi.hinic@hh.se  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

Koncentrationsenkät hos 15åriga fotbollsspelare 

Jag som besvarar enkäten är:  

Man  ☐     Kvinna  ☐                                                                      Ålder:.................. 

Antal år jag spelat fotboll: ....................................................................  

Månad jag är född (t. ex. januari, juni, oktober etc): ………………………………….  

Normalt spelar jag i (förstalaget, andralaget etc): ..........................................................  

I vårt lag är vi ungefär såhär många personer  

10-15 ☐        16-20 ☐   21-30 ☐       31-40 ☐          41-50 ☐  

1. Jag är bra på att snabbt uppfatta komplicerade situationer, som t ex avgöra vem i en grupp 

av  4-5 barn som började slåss eller se hur en fotbollsmatch håller på att utvecklas. Aldrig       

 Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐              ☐           ☐  

      

2. Jag håller reda på vad alla sysslar med om jag befinner mig på en idrottsanläggning eller i 

ett rum fullt med barn.  

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐            ☐  

3. Jag är bra på att snabbt titta igenom en folksamling och upptäcka en viss person eller ett 

visst ansikte.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐               ☐            ☐          ☐  

      

4. Jag har svårt för att kunna avgöra hur andra människor känner enbart genom att iaktta de 

eller lyssna när de pratar.  

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

5. Jag är bra på att överblicka en yta och snabbt plocka ut olika objekt, som t ex när man ska 

hitta gömda föremål i teckningar.     

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐          ☐  

6. Jag är bra på att räkna ut hur jag ska ta andra människor bara genom att titta på dem.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

7. När folk talar med mig störs jag av vad som händer omkring mig.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

8. Jag hoppar fram och tillbaka mellan olika uppgifter när jag ska göra någonting.       

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

9. När jag jobbar med någonting sker det ryckvis och ojämnt.     

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

10. När jag tänker på något störs jag av vad jag ser och hör.     

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐          ☐  

11. Med så mycket som händer omkring mig är det svårt att tänka alls under en längre tid.  



 

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

12. Folk måste repetera vad de säger till mig eftersom jag blir störd av ovidkommande saker 

som händer runtomkring mig.         

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

13. Jag har lätt för att komma på idéer.  
Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid   

☐           ☐           ☐            ☐          

14. Jag är en “tänkare” och “filosof”.       

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐  

☐           ☐           ☐            ☐          

15. Jag har bredare intressen än de flesta andra människor.  

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐  

☐           ☐           ☐            ☐          

16. Jag kan lätt koncentrera mig på flera saker samtidigt.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

17. Jag är bra på att snabbt uppfatta komplicerade situationer, som t.ex. att avgöra vem i en 

grupp om 4-5 barn som började slåss eller se hur en fotbollsmatch håller på att utvecklas.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐           ☐           ☐            ☐          ☐  

      

18. Jag kan planera flera drag i förväg i komplicerade spel som schack och bridge.  

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

19. När folk talar med mig störs jag av mina egna tankar och idéer.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

20. Mina tankar och idéer kommer så snabbt att jag inte riktigt hänger med.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

21. Jag fångas av mina tankar och glömmer bort vad som pågår runt omkring mig.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

22. När jag tittar eller lyssnar på något störs jag av mina tankar.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

23. Jag har så många saker att tänka på så att jag blir förvirrad och glömsk.    

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

24. Jag har så lätt att gå in i ett samtal att jag glömmer viktiga saker som t.ex. en kastrull på 

spisen.     

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  



 

25. Mina tankar kretsar bara runt de människor och saker som finns i min omedelbara närhet.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

26. När jag gör någonting så går jag till väga på ett målinriktat, noggrant och logiskt sätt.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta         

 Alltid ☐                ☐           ☐            ☐             

☐ 27. När jag läser en bok utestänger jag lätt allt annat.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐ 28. Jag tänker 

på en sak i taget.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta         

 Alltid ☐               ☐           ☐            ☐             ☐ 29. Jag 

kan lätt koncentrera mig på en enda detalj.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta         

 Alltid ☐               ☐           ☐            ☐             ☐ 30. Jag 

har lätt för att hålla fast tanken vid en viss idé.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐                ☐           ☐            ☐              ☐  

31. Jag lyssnar bara på en liten del av vad folk säger och missar vad det hela handlar om.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐ 32. Jag kan ha 

en idé som det är svårt att få ut ur huvudet.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐                ☐           ☐            ☐             ☐  

33. När jag blir orolig eller nervös riktar jag in mig på detaljer och upptäcker inte viktiga 

saker som pågår runt omkring mig.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐                ☐           ☐            ☐              ☐ 

34. Jag kan lätt koncentrera mig på flera saker samtidigt.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐                ☐           ☐            ☐             ☐  

35. I spel och lagsporter gör jag misstag därför att jag tittar för mycket på vad en 

deltagare gör och glömmer bort det andra.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐            ☐             ☐  

36. När jag gör misstag så beror det på att jag hänger upp mig på en viss tanke eller 

en viss känsla.      

Aldrig        Sällan        Ibland          Ofta          Alltid  

☐               ☐           ☐                   ☐               ☐  

  

  

 

 

 

 

 



 

Medföljande bilaga med enkätundersökningen:  

  

Bilaga 1  
 

Koncentration bland 15 åriga fotbollsspelare Hej!  

Vi heter Felix och Dorjan och studerar på Högskolan i Halmstad. Vi skall skriva en uppsats 

som handlar om koncentration och ålderseffekter. Syftet med uppsatsen är att studera 

koncentrationen bland 15 åriga fotbollsspelare. Vidare studeras ålderseffekten bland spelarna. 

Du håller framför dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om 

koncentration i vardagen. Numret i övre högra hörnet är en kod som underlättar för oss att 

sammanställa de svar som har inkommit.  

Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att ingen kommer 

att se hur just du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. Svara därför så ärligt, 

uppriktigt och så spontant som möjligt!  

Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan!  

En rapport kommer att sammanställas där ni får ta del av resultatet om så önskas. 

Är det något du inte förstår eller vill fråga om något får du gärna kontakta oss.  

Dorjan Majstorovic          dorjan11@hotmail.com                         0737-627185 Felix 

Petersson                gympafelle@hotmail.com                     0761-027030 Handledare:  

Hansi Hinic, hansi.hinic@hh.se  

  

  

Högskolan i Halmstad  

Dorjan Majstorovic och Felix Petersson  

C-uppsatsskrivning HT-
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

En ambitiös idrottare inom de
gymnastiska spåren. Har med
landslagskaliber tagit sig genom
motgångar för att nå det han vill. Idag
är Felix Petersson 22 år gammal och
avslutar studierna inom kort med stora
drömmar om att få arbeta inom idrott
och hälsa.

Flitig och drivande tränare med
basketbakgrund. Fokuserar på att finna
sig själv via idrott och resor. 22 år
gammal idag och Dorjan Majstorovics
framtidsplaner inkluderar stora
framgångar inom idrott och hälsa med
sin stora passion för basket och
ledarskap.


