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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka användningen av den psykologiska strategin inre samtal 

under och i samband med match bland svenska seniorelitspelare i bordtennis.  

• Vilka typer av inre samtal använder svenska seniorelitspelare sig av under och i 

samband med match?  

• Varför använder sig svenska seniorelitspelare av inre samtal under och i samband med 

match? 

• Hur påverkar inre samtal svenska seniorelitspelares prestation under match?  

Metod 

Studiens ansats var kvalitativ där intervjuer i halvstrukturerad form användes. Fem stycken 

seniorelitspelare intervjuades med erfarenhet av att spela i högsta ligan i Sverige eller 

Danmark. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analysen skedde med hjälp av 

deduktiv samt induktiv kodning av data. 

Resultat 

Studiens resultat visade på att positiva, negativa samt motiverande inre samtal användes av 

spelarna. Instruktionsbaserade inre samtal användes av flera av spelarna. Orsakerna till 

användning var för att skapa prestationsförbättring eller förbättra psykologiska faktorer. I det 

stora hela ansåg ett antal av spelarna att de inre samtalen var positiva för deras prestation, 

men det fanns spelare som ansåg att det berodde på situationen eller att det var negativt på 

grund av användning av negativa inre samtal. 

Slutsats  

Inre samtal är en viktig del av prestationen för bordtennisspelare. En positiv användning kan 

leda till att fler spelare kan lyckas bättre i framtiden.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Bordtennis är en teknisk idrott där fokus under årens lopp först och främst har legat på att 

förbättra den tekniska förmågan, för att nå bättre resultat. Utvecklingen har ständigt gått 

framåt med nya slagtekniker och spelstilar. I skuggan av betydelsen av en god teknik finns det 

dock en annan del av träningen som är oerhört viktig, nämligen att utveckla psykologiska 

strategier för att bli mentalt stark.  

 

I världstoppen idag är många av spelarna relativt jämna spelmässigt och fysiskt. Den faktorn 

som då kan vara avgörande är, vilken av spelarna som bäst hanterar de mentala hinder 

spelarna ställs inför. Det kan vara allt från att spelarna har negativa tankar som måste 

hanteras, eller något spelaren störs av på läktaren. Att ha kontroll över sina egna tankar leder 

till förbättrad stresshantering och ökat självförtroende, vilket gör att spelarens prestation blir 

bättre (Andersson 2010, s. 4). Det finns många exempel på bordtennisspelare som har haft 

alla fysiska och tekniska förutsättningar för att bli världsspelare, men som inte har haft de 

mentala nycklarna på plats och därför aldrig lyckas fullt ut (Kahrovic et al. 2014). Det har 

fastslagits att psykologiska strategier är oerhört betydelsefulla för idrottsprestationer, men 

ändå sker det ingen nämnvärd förändring av hur träningsupplägget ser ut i bordtennis (Chen et 

al. 2010). Mängden teknisk och fysisk träning anses av vissa vara för stor i förhållande till 

mängden mental träning trots vetskapen om effekterna (Ibid).  

 

Träning för att stärka sin psykologiska status har förekommit sedan 1900-talet inom 

prestationsidrotter. På 1970-talet började träningen användas i större utsträckning och 

begreppet mental träning myntades. Den mentala träningen är ett brett begrepp som innefattar 

många olika träningsmetoder såsom visualisering, avslappningsträning för att minska 

stressnivå och nervositet, övningar för att förbättra koncentrationsförmågan, träning av 

uppmärksamhet, träning på att sätta upp mål både kort- och långsiktigt samt 

självförtroendeträning. Den mentala träningen delas in i två delar: de övningar som förbättrar 

psykologiska förmågor som exempelvis koncentrationsövningar samt övningar som har i 

uppgift att specifikt förbättra prestationen. (Hassmén, Hassmén & Plate 2009, s. 336 f.)  
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Mental träning syftar i mångt och mycket till att skapa en balans i prestationen (Hassmén, 

Hassmén & Plate 2009, s. 365 f.). Ett av målen med mental träning är att finna balansen 

mellan negativa och positiva tankar eller känslor (ibid). Hur personer beter sig i förhållande 

till andra påverkas av tanke-och känsloverksamheten, vilket förklarar att även prestationen 

påverkas av tankar och känslor (ibid). Idrottare på alla nivåer ökar generellt sin prestation 

genom ett positivt tankesätt (ibid). 

1.1.1 Bordtennis  

Inom bordtennis har det gjorts högst begränsat med forskning inom psykologiska strategier 

och mental träning. Ett av undantagen är Chen et al. (2010) vilka har kartlagt faktorer som 

påverkar elitbordtennisspelare negativt under match. Resultaten i studien visade att sex 

huvudfaktorer påverkade spelarnas prestation mest under match: bristande självförtroende, 

stress, svårighet att läsa av motståndarens taktik, bristande vilja att vinna, att inte kunna följa 

coachens instruktioner under matchen samt bristande mentala förberedelser. 

Självförtroendebristerna beror på att spelarna exempelvis oroar sig för sin kapacitet, dåliga 

egna prestationer i tidigare matcher samt en kompetens som upplevs som låg. Stressen har sin 

botten i att spelarna exempelvis har en rädsla för att de specifika målen inte kommer att kunna 

uppnås, press från närstående och att ha för stark vilja att vinna matchen. Nästa del är att 

spelarna har svårt att läsa motståndarens taktik, för hög upplevd muskelspänning hos spelaren 

samt att spelaren känner att han/hon har en dålig teknik och därför inte har möjlighet att 

hantera motståndarens taktik. Vidare berodde viljan att vinna på om spelarna inte kände sig 

bra fysiskt, viljan att vinna inte fanns hos dem eller att de inte hade något mål med tävlingen.  

Författarna beskriver vidare problematiken med spelare som är helt likgiltiga inför uppgiften 

och därför har svårt att följa coachens instruktioner. Spelaren kunde inte utföra coachens råd 

rent tekniskt och förstod inte coachens instruktioner. Den sista delen av psykologiska 

färdigheter som befanns påverka prestationen var bristande mental förberedelse. Den berodde 

på att spelaren inte har haft optimala träningsförberedelser, antingen fysiskt och eller mentalt 

samt att de inte hade någon kunskap kring hur förberedelserna skulle se ut. (Chen et al. 2010) 

 

Det har även gjorts en studie på visualisering i bordtennis av Lejeune, Decker och Sanchez 

(1994). Studien bygger på att spelarna fick arbeta med mental förberedelse i form av 

visualisering för att förbättra en viss typ av slag (tillbakadrag med forehand och backhand). 

Visualiseringsövningen gick till så att spelarna först fick se hur slagen skulle utföras på video. 

Därefter fick spelarna lägga sig ner på en säng och visualisera om hur de själva utförde 
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slagen. Resultatet visade att spelarna förbättrade sin prestation både kvalitativt (tekniskt 

utförande) och kvantitativt (antal slag som träffar bordet; Lejeune, Decker & Sanchez 1994). 

 

Studierna som gjorts på mental träning inom bordtennis är sammanfattningsvis mycket få och 

forskningen är endast kvantitativ. För att få en djupare förståelse för hur den mentala 

träningen används behövs kvalitativ forskning inom bordtennis. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka hur spelare arbetar för att motverka dessa tankar med hjälp av mental 

träning.  Lejeune, Decker och Sanchez forskning utfördes också med spelare på mycket låg 

nivå (1994), vilket gör det intressant att studera elitbordtennisspelare.  

1.2 Forskningsläge 

Forskningsläget är uppdelat i tre delar som behandlar vad ett inre samtal är, kategoriseringar 

av inre samtal och analysmodell.  

1.2.1 Vad är inre samtal 

I livet i stort används inre samtal dagligen i form av att folk pratar med sig själva i olika 

situationer. Det kan vara antingen glädjeyttringar exempelvis ”Bra” eller en fråga som ställs 

högt för sig själv exempelvis ”varför missade jag det slaget?”. Inre samtal är något som ger en 

positiv eller negativ känsla och har, som forskningsområde, sitt ursprung i kognitiv 

beteendeterapi. (Hatzigeorgiadis et al. 2011) Hassmén, Hassmén och Plate beskriver målen 

med inre samtalet på följande vis: ”Målet med det inre samtalet är att skapa förutsättningar för 

att tänka positivt, konstruktivt och produktivt.” (2009, s. 365 f.). Inre samtal i 

idrottssammanhang är en del av den mentala träningen och syftar till att exempelvis motivera 

oss till att göra något (Weinberg & Gould 2011). Det inre samtalet i idrottens värld är liksom i 

vardagen ett samtal med sig själv högt eller en inre kommunikation med sig själv 

(Hatzigeorgiadis et al. 2014; Hatzigeorgiadis et al. 2011; Kahrović et al. 2014). Den effekt av 

inre samtal som ett stort antal forskare kommit fram till är förbättrad prestation hos idrottare 

(Hardy, Oliver & Tod 2009; Hatzigeorgiadis et al. 2014; Kahrović et al. 2014). 

Forskning visar även att de idrottare som har varit framgångsrika i sin idrottskarriär har i 

större utsträckning använt sig av inre samtal än idrottare på en lägre nivå (Hatzigeorgiadis et 

al. 2014; Hatzigeorgiadis et al. 2011; Kahrović el al. 2014).  

 

Alla forskare instämmer dock inte i att inre samtal leder till prestationsförbättring. Martin et 

al. visar till exempel i sin artikel på bristande bevis för en prestationsförbättring vid 
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användning av inre samtal hos idrottare (2005). Kritiken kommer också i form av att den 

empiriska forskningen inom området inte pågått längre än under en 15 års period (Hardy, 

Begley & Blanchfield 2015). Forskarna som är kritiska hävdar att forskningen är för ung och 

därmed inte blivit tillräckligt granskad. (ibid) 

1.2.2 Kategoriseringar av inre samtal 

Inre samtal har beskrivits på olika sätt genom åren och till en början delades inre samtal in i 

två olika delar: positivt och negativt inre samtal. Det positiva inre samtalet är det som hjälper 

idrottaren att koncentrera sig och inte tänka på tidigare misstag. Negativt inre samtal är det 

samtalet som skapar negativa eller olämpliga tankar och är kontraproduktivt. 

(Hatzigeorgiadis, Theodorakis & Zourbanos 2004) 

 

Forsningen inom de positiva och negativa inre samtalen är inte så omfattande. De flesta 

studier som genomförts har dock funnit tydliga resultat gällande de inre samtalen och här är 

ett exempel från en studie. Förbättrat självförtroende och minskad oro inför match är en följd 

av det positiva inre samtalet. Det kom Abdussalam fram till i en artikel (2015). Studien 

byggde på att juniorfotbollspelare blev indelade i två grupper, där den ena fick arbeta med 

positivt inre samtal under åtta veckor och kontrollgruppen körde på som vanligt. Under de 

åtta veckorna genomfördes det mentala träningsprogrammet i samband med fysisk träning 3-5 

gånger i veckan.  I en studie av Van Raalte et al. undersöktes effekterna av inre samtal på 

prestationen (1994). Studien genomfördes genom observationer av matcher samt ett 

frågeformulär om spelarnas tankar efter match. Resultatet visade att negativa inre samtal var 

sammankopplade med att förlora. Spelare som trodde på positiva effekter av inre samtal vann 

flera poäng i matcherna, vilket leder till slutsatsen att inre samtal påverkar tävlingsresultaten 

positivt. Det ska även tilläggas att studien var en tvärsnittsstudie som genomfördes vid två 

tävlingstillfällen. (Van Raalte et al. 1994) 

    

I takt med att forskningen växte, insåg forskarna att det inre samtalet inte bara handlade om 

positiva och negativa samtal (Hatzigeorgiadis et al. 2011). En ny kategorisering behövdes för 

att precisera vad just det specifika inre samtalet syftade till (ibid). Begreppen motiverande 

inre samtal och instruktionsbaserade inre samtal växte fram (ibid). Ett motiverande inre 

samtal bygger på att idrottaren säger något motiverande till sig själv exempelvis ”jag klarar av 

det här”. Det kan leda till att spelaren blir exempelvis mer fokuserad, motiverad eller känner 

ett ökat självförtroende beroende på situation och hur spelaren tolkar vad han/hon säger till 
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sig själv. Instruktionsbaserat inre samtal går till så att idrottaren ger sig själv en instruktion i 

någon form. Exempelvis ”spela bollen i mitten av bordet”. I det här fallet kan det till exempel 

hjälpa spelaren att fokusera på sin taktik. Det instruktionsbaserade inre samtalet kan även 

hjälpa spelaren på andra sätt beroende på situation och vad spelaren säger till sig själv. Det 

kan exempelvis vara användbart för att uppmuntra eller motivera spelaren. (Hardy, Begley & 

Blanchfield 2015; Hatzigeorgiadis et al. 2011) 

 

Studierna inom instruktionsbaserade- och motiverande samtal visar på olika resultat, gällande 

vilken typ av uppgifter som är mest lämpade för motiverande respektive instruktionsbaserade 

inre samtal. I studierna av Tod, Hardy och Oliver (2011) och Hatzigeorgiadis et al. (2011) 

finns stöd i att instruktionsbaserade inre samtal är mest effektivt i uppgifter där precision eller 

tajming är viktiga inslag, vilket borde innefatta bordtennis. De hävdar även att det motiverade 

inre samtalet är mest effektivt för uppgifter som innefattar styrka eller rörlighet 

(Hatzigeorgiadis et al. 2011; Tod et al. 2011).  

 

I en studie av Hardy, Begley & Blanchfield (2015) jämfördes instruktions- och 

motivationsbaserade inre samtal. Studien bestod i att fotbollsspelare skulle utföra en 

precisionsuppgift med hjälp av antingen motiverande och eller instruktionsbaserat inre samtal. 

Resultatet visade att det motiverande inre samtalet fungerade bäst för uppgiften (Hardy, 

Begley & Blanchfield 2015). Dessa resultat visar tvärt emot de resultat Tod et al. 2011 och 

Hatzigeorgiadis et al. 2011 visat på i sina artiklar. Detta oklara forskningsläge tyder på att de 

inte går att säga säkert vilken typ av inre samtal som fungerar bäst vid olika typer av uppgifter 

och vidare forskning behövs. Dock kan konstateras att inre samtal i stort har visat sig vara 

mer effektivt vid precisionsuppgifter än uppgifter som innefattar styrka (Hatzigeorgiadis et al. 

2014).  

De olika typer av inre samtal som beskrivits ovan har riktat sig mot idrotter där idrottaren inte 

är ständigt aktiv utan har pauser mellan aktionerna, som i exempelvis fotbollsstraffar när 

spelarna går in och gör endast en aktion (Hatzigeorgiadis et al. 2011). I idrotter där det sker en 

ständig aktivitet utan pauser som exempelvis marathonlöpning, har det visat sig att andra 

typer av inre samtal används (Van Raalte et al. 2015). I marathon använder sig idrottarna av 

bland annat andliga inre samtal och inre samtal i form av mantran eller ramsor (ibid). Andliga 

inre samtal kan bestå av att löparen ta hjälp av gud i sin löpning, medan mantran eller ramsor 
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kan vara att löparen säger till sig själv exempelvis ”rygg, rygg, rygg” för att följa löparen 

framförs rygg (ibid).   

Eftersom forskningen är oerhört begränsad på området inre samtal inom bordtennis kan det 

vara relevant att titta på en artikel från en liknande idrott. I en artikel av Landin och Herbert 

(1999) beskrivs hur tennisspelare använder inre samtal för att förbättra sitt fotarbete och 

placeringsförmågan i slagen. Spelarna fick instruktioner om att använda sig av specifika ord i 

specifika matchsituationer det vill säga instruktionsbaserade inre samtal. Ordet "turn" 

användes för att påminna spelaren om att vända axeln mot nätet, minskade racket rörelsen 

samt förbättrade kontrollen av var bollen befann sig. Det här specifika ordet användes när 

spelarna kom fram till nät och skulle spela volley. För att förberedelserna och genomförandet 

av slaget skulle bli så bra som möjligt användes ordet ”turn” som inre samtal. Det visade sig 

att med hjälp av användandet av inre samtal förbättrades både fotarbetet och 

placeringsförmågan (Landin & Hebert 1999). 

Den kvalitativa forskningen inom inre samtal i tävlingspecifika situationer är ytterst 

begränsad. Artikeln som beskrivs nedan är dock en artikel som behandlar inre samtal utifrån 

ett kvalitativt perspektiv. Miles och Niel skriver om hur cricketspelare använder sig av inre 

samtal under match. Resultatet visar att spelarna använder sig av både instruktionsbaserade 

och motiverande inre samtal för att förbättra prestationen. Spelarna ansåg att det viktigaste 

användningsområdet för inre samtal var för att stänga ute distraktioner och hålla fokus i 

negativa trender i matcherna. (Miles & Niel 2013)  

Forskning inom bordtennis har endast studerat små delar av den mentala träningen. Texten 

ovan gör att intresset för att genomföra en kvalitativ mer djupgående studie ökar. Dessutom 

har endast en studie tidigare fokuserat på den psykologiska strategin inre samtal, vilket gör att 

ämnesvalet blir mer intressant. Inom forskning på inre samtal har studier tidigare utförts i 

olika idrotter som b.la. tennis, basket, ishockey, fotboll, friidrott, simning och golf (Kahrović 

et al. 2014). En studie som denna skulle ge bordtennissverige en större förståelse och 

medvetenhet om effekterna och förändra spelarnas syn på inre samtal. I ett längre perspektiv 

skulle det kunna leda till att svenska bordtennisspelare medvetet kommer att kunna använda 

sig av inre samtal för att förbättra sin prestation. För att motverka problemen som spelarna 

påverkas negativt av under match kan en bra metod vara att använda sig av inre samtal. På så 

sätt kan spelarna försöka vända de negativa tankarna och istället tänka positivt, konstruktivt 

och produktivt, vilket är målet med det inre samtalet (Hassmén, Hassmén & Plate 2009, s. 
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365 f.). Att inre samtals användning kan ha just dessa positiva effekter är en anledning till att 

denna studie just behandlar inre samtal som mental strategi. Att även få en inblick i hur 

användning av inre samtal i bordtennis ser ut, leder till att forskningen i stort blir bredare samt 

att bilden av hur inre samtal ska användas på bästa sätt blir tydligare. 

 

1.2.3 Analysmodell 

Cumming och Williams (2013) beskriver en modell som är avsedd som analysverktyg för 

visualisering. Modellen är reviderad utifrån en originalmodell. Den reviderade modellen 

skiljer sig mot originalmodellen i det avseendet att Cumming och Williams valde att fokusera 

på avsiktlig visualisering, istället för att också inkludera spontan oavsiktlig visualiseringen.  

Analysmodellen består av ett antal begrepp som används för att utvärdera visualiseringen. 

Dessa begrepp är var, när, vem, varför, vad, hur och utfall. För att passa denna studie om inre 

samtal valdes begreppen nedan ut som analysverktyg. (Cumming & Williams 2013)  

Tabell- 1 Analysverktyg 

  

Analysverktyg Beskrivning 

When(när) När i matchen används inre samtal? 

Why (varför) Varför används inre samtal? 

How (hur) På vilket sätt sker användningen av inre 

samtal? 

Outcome(utfall/effekt) Vad ger samtalen för resultat? 

What(Vad) Vad säger idrottaren till sig själv? 
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1.3 Syfte och frågeställningar  

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka användningen av den psykologiska strategin inre samtal 

under och i samband med match bland svenska seniorelitspelare i bordtennis.  

1.3.2 Frågeställningar  

• Vilka typer av inre samtal använder svenska seniorelitspelare sig av under och i 

samband med match?  

• Varför använder sig svenska seniorelitspelare av inre samtal under och i samband med 

match? 

• Hur påverkar inre samtal svenska seniorelitspelares prestation under match?  

2 Metod 

2.1 Metodval  

En kvalitativ metod är rätt att använda sig av om det som skall undersökas inte är helt tydligt 

svart eller vitt (Wallén 1996, s. 73). När en person ska beskriva exempelvis en viss typ av 

sinnesstämning eller känsla är det svårt att bara svara med ett kort svar(ibid). Syftet i studien 

kräver en metod som ger uttömmande svar där deltagarna får beskriva fullt ut sina tankar 

kring ämnet och därför föll metodvalet på intervjuer (Hassmén & Hassmén 2008; Johansson 

& Svedner 2010, s. 30 f.; Wallén 1996, s. 73) ”Intervjun går utöver det spontana vardagliga 

utbytet av åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och 

lyhört lyssnande skaffa sig grundligt prövade kunskaper.” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 19).  

Gratton och Jones (2010, s. 30) och Wallén (1996, s. 73) beskriver att kvalitativa metoder 

syftar till att ta fram data som inte är kvantifierbara exempelvis tankar och känslor inom ett 

specifikt område, vilket passar bra utifrån studiens syfte. Under pågående intervju kan 

intervjuaren följa respondentens sinnesstämningar, även det passar syfte och frågeställningar 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 252). Detta kan leda till mer utvecklade svar med anledning av 

att intervjuledaren har möjlighet att anpassa följdfrågor utefter respondenten (ibid). En 

alternativ metod till en kvalitativ intervjustudie hade exempelvis varit en kvantitativ 

enkätstudie. Fördelen hade varit att fler personer hade kunna delta i studien (Johansson & 
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Svedner 2010, s. 30 f.). Nackdelen grundar sig i att svaren inte hade kunnat vara tillräckligt 

djupgående för att besvara frågeställningen. (Ibid).  

Valet av typ av intervju föll på halvstrukturerade intervjuer med bestämda frågeområden. I en 

halvstrukturerad intervju finns möjligheten att ställa följdfrågor för att få ett djupare svar, 

vilket är det som eftersträvas i undersökningen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254 f.)  

Vetenskapliga artiklar som används i studien har dels sökts via vetenskapliga databaserna 

Sports Discus, Google Scholar samt Discovery. Litteraturen som använts har sökts via GIH:s 

bibliotekskatalog.   

2.2 Deltagare  

10 spelare kontaktades och 5 valde att tacka ja till att delta i studien. Alla deltagare har många 

års erfarenhet av bordtennis på elitnivå i Sverige och/ eller Danmark. Intervjupersonerna är 

20-27 år och är alla aktiva spelare i dagsläget. Spelarna kombinerar spel i den inhemska ligan 

med internationella tävlingar eller ligaspel i andra länder i Europa. Samtliga spelare har någon 

gång under sin karriär representerat Sverige i tävlingar utomlands. Några av deltagarna i 

studien är män och några är kvinnor. Spelarna kommer att benämnas med dessa fiktiva namn:  

Mino, Joy, Tim, Sol och Jamie.    

2.3 Avgränsningar och urval 

Urvalet i uppsatsen bestod i att intervjupersonerna någon gång under sin aktiva karriär har 

representerat ett lag i svenska Pingisligan eller Stigadivisionen i Danmark, vilket är den 

högsta serien i Sverige respektive Danmark. Anledningen till valet av dessa spelare är att 

trycket ökar på spelarna, eftersom många av spelarna spelar bordtennis som 

heltidssysselsättning. Spelare i Pingisligan/Stigadivisionen har också ett helt annat krav på sig 

från klubben och sig själva att de ska vinna sina matcher, än spelare på lägre nivå. När 

kraven/trycket ökar på spelarna finns det anledning att tro att de inre samtalen blir allt 

viktigare. Det andra urvalskravet var att spelarna skulle vara aktiva i dagsläget, för att de ska 

ha känslan av hur de använder sig av inre samtal i färskt minne. 

 



10 

 

2.4 Datainsamling 

En första kontakt med intervjupersonerna togs via sociala medier eller telefon. Vid en första 

kontakt fick de utvalda personerna möjlighet att läsa ett informationsbrev som behandlade 

studiens syfte, vad studien kommer leda till, varför just den spelaren var utvald, vad det 

innebär att medverka samt vad skulle handla om. Efter det fick de sedan ta ställning till om de 

vill delta eller inte. Därefter bestämdes möte med dem som beslutade sig för att delta. Två 

intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte och tre via telefon. Målet var alltid att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte, men i alla fall var det inte genomförbart. Anledningen till det 

var att flera av spelarna inte hade möjlighet att vistas i samma stad som intervjuaren under 

tiden för intervjuerna. Intervjuerna som skedde ansikte mot ansikte genomfördes i samband 

med tävling eller träning men i en lugn miljö med så lite påverkan från omvärlden som 

möjligt. Innan intervju gav intervjupersonerna informerat samtycke. Det vanligaste sättet att 

registrera en intervju är genom att ta upp ljudinspelningar (Kvale & Brinkmann 2014, s.218). 

Detta ger intervjuaren möjlighet att fokusera på ämnet och eventuella följdfrågor istället för 

att anteckna, som är ett annat sätt att registrera intervjun (ibid). Registreringen av intervjuerna 

skedde mycket riktigt i form av inspelning med appen röstmemon till Iphone 4S, vilket i sin 

tur ledde till att fokus från intervjuledaren kunde ligga på ämnet och de följdfrågor som blev 

aktuella. Intervjuerna transkriberades enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.122).  

Eftersom intervjuerna genomfördes med personer i toppskiktet av sitt specialområde var det 

viktigt att intervjuledaren var kunnig och van att prata om sitt område (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 187). För att få respondenterna att öppna upp sig och svara på frågorna fullt ut var det 

viktigt att intervjuledaren visade sig påläst inom forskningsläget samt hade kunskap kring 

terminologi i ämnet.(ibid). På så vis hade intervjuledaren större möjlighet att vinna 

respondentens förtroende och öka hens intresse (ibid).  

Till en början var tanken att två pilotintervjuer skulle genomföras, men på grund av att den 

första gick förhållandevis bra, genomfördes bara en. Pilotintervjun genomfördes med en 

bordtennisspelare som tidigare presterat på den högsta svenska nivån, som fortfarande är 

aktiv, men på en något lägre nivå. Syftet med pilotintervjun var dels att kunna upptäcka 

brister i intervjuguiden och dels för att intervjuledaren skulle få erfarenhet av 

intervjusituationen. Efter pilotintervjun redigerades guiden för att kunna användas i de 
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ordinarie intervjuerna. Transkriberingen av pilotintervjun var även den viktig för att träna på 

transkriberingsprocessen.  

Intervjuguiden har utgångspunkt i Ferners (2010) och Weel Sannes (2014) intervjuguider vars 

studier behandlar coachers användning av psykologiska strategier. Även litteratur kring inre 

samtal har legat till grund för intervjuguiden (Hardy, Begley & Blanchfield 2015; 

Hatzigeorgiadis et al. 2014; Hatzigeorgiadis et al. 2011; Kahrović et al. 2014; 

Hatzigeorgiadis, Theodorakis & Zourbanos 2004). Strukturen till intervjuguiden är hämtad 

från Hassmén & Hassmén (2008, s. 255 ff.). I utformningen av intervjuguiden har syftet och 

frågeställningarna varit en central byggsten. Dels i form av att de olika delarna i 

intervjuguiden har anpassats efter syftet och frågeställningarna, men även att frågorna är 

utformade för att få svar riktade mot syftet och frågeställningarna (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 261). Intervjuguiden börjar med att intervjupersonen får information om att svara så öppet 

och sanningsenligt som möjligt, att materialet kommer behandlas helt konfidentiellt, att 

intervjun när som helst får avbrytas utan anledning samt att det går bra att inte svara på någon 

fråga. Dessutom ingick en påminnelse om studiens syfte. Intervjupersonen blev sedan 

ledsagad genom tre delar i intervjun. Den första består av generella frågor om vad personen 

har för erfarenheter inom bordtennis och mental träning. Del två är själva huvuddelen och 

består av frågor gällande inre samtal. Intervjupersonen får till en början en beskrivning av vad 

inre samtal innebär. Därefter ställs frågor gällande fem olika underkategorier inom inre samtal 

och dessa är: 1)användning av inre samtal, 2)vad intervjupersonen säger till sig själv, 3)var 

och när intervjupersonen använder sig av inre samtal, 4)vad har inre samtal för funktion för 

intervjupersonen samt 5)effekter av inre samtal. I en avslutande del ställs frågor om 

intervjupersonen är medveten om sina inre samtal, om inre samtal används på ett optimalt sätt 

och om de har något att tillägga. Den kompletta guiden återfinns i bilaga 2.  

2.5 Resultatbearbetning  

”Med analys menar vi ett systematiskt tillvägagångsätt för att tolka våra insamlade data” 

hävdar Hjerm och Lindgren (2010, s. 17).  För att minska ner de resultat som tagits in och 

kategorisera materialet i bearbetningsprocessen behöver materialet kodas (Gratton & Jones 

2010, s. 240 ff.) Kodning handlar om att minska ner materialet till mindre och mer hanterbara 

beståndsdelar som sedan kan användas för analys (Côté et al. 1993; Hjerm & Lindgren 2010, 

s.91). I studier med stor mängd data är kodning ett bra verktyg att tillgå bland annat för att det 



12 

 

ger en god överblick över materialet och dessutom är forskare helt överens om att kodning är 

en bra metod i resultatbearbetningen (Côté et al. 1993; Gratton & Jones 2010, s. 240; Hjerm 

& Lindgren 2010, s.97; Kvale & Brinkmann 2014, s. 241; Kvale & Brinkmann 2014, s. 242). 

I kodningen av materialet har Gratton och Jones fyra steg använts (2010, s. 240 ff.). Det första 

byggde på att olika kategorier plockades ut passande till studiens syfte. I andra steget skedde 

kodning av materialet utifrån de kategorier som skapats. Analys av det kodade materialet var 

nästa steg och till sist valdes det material ut som visade analysen på bästa sätt (ibid). Denna 

form av kodning visar på en induktiv resultatbearbetning (Hassmén & Hassmén 2008). I det 

första steget av kodningen har begrepp från Cumming och Williams (2013) analysmodell 

använts som stöd för kategoriseringen av materialet. Detta är exempel på en mer deduktiv 

resultatbearbetning (Hassmén & Hassmén 2008). I stort har analysen bestått av en 

kombination av induktiv och deduktiv resultatbearbetning.    

2.6 Validitet och reliabilitet  

Flera forskare inom kvalitativ forskning hävdar att begreppen validitet och reliabilitet är starkt 

sammankopplade med den kvantitativa forskningstraditionen. Där är forskare samstämmiga 

om vad begreppen innebär, medan kvalitativa forskare ser olika på begreppen validitet och 

reliabilitet och andra begrepp som pålitlighet och tillförlitlighet ofta används (Hassmén & 

Hassmén 2008, s.135).    

 

Validitet handlar om hur giltig studien är, det vill säga om studien tar reda på det som är 

avsett.  (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122 ff.; Johansson & Svedner 2010, s. 97; Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 402; Trost 1997, s.101). En del i validiteten är att ha den tid som krävs 

för att kunna samla in tillräckligt med data (Hassmén & Hassmén 2008, s. 156 ff.) I den här 

studien var tiden begränsad, vilket gjorde att mängden data inte blev lika stor som var 

önskvärt. Att studien får ut rätt data kopplat till studiens syfte är viktigt för att 

frågeställningarna ska kunna besvaras (Hassmén & Hassmén 2008, s. 160). En pilotintervju 

genomfördes just för att se vilka svar som gavs på frågorna. Efter pilotintervjun kunde 

intervjuguiden redigeras för att ge svar mer sammankopplade till studiens syfte, vilket leder 

till att validiteten i studien ökar. Något som också är av vikt gällande validiteten är att 

intervjupersoner anpassade till studiens syfte och frågeställningar rekryterades (ibid). Vid 

användning av fel typ av intervjuobjekt minskar validiteten. I studien har arbetet med 

intervjuobjekt varit noggrant just i detta avseende, vilket i sin tur ökar studiens validitet.  
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Reliabilitet är ett ord som i många sammanhang kan sammanlänkas med ordet tillförlitlighet. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 122 ff.; Johansson & Svedner 2010, s. 97; Kvale & Brinkmann 

2014, s. 195; Trost 1997, s.99; Wallén 1996, s. 66).  Reliabilitet handlar också om 

reproducerbarhet, det vill säga att studien ska kunna reproduceras på samma sätt som står 

nerskrivet i studien (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122 ff.; Kvale & Brinkmann 2009, s.195; 

Trost 1997, s.99). Andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till gällande reliabilitet vid 

intervjuer är sanningsenlighet och objektivitet. Det är oerhört viktigt att respondenten svarat 

sanningsenligt på alla frågor för att få fram så tillförlitlig data som möjligt. I det här fallet får 

respondenterna information om detta innan intervjutillfället, samt att det meddelas precis 

innan intervjustart. I studien har frågorna utformats i avsikt att vara öppna och låta 

intervjupersonen ge sin version, frågorna har ställts på samma vis till varje intervjuperson och 

svaren har tolkats utifrån kategorier. Dessa tre faktorer ökar reliabiliteten. Öppenhet hos 

intervjuaren är även den, oerhört viktig, inte minst i formulerandet av frågor och hur frågorna 

ställs. Respondenten ska i minsta möjliga mån påverkas av intervjuledaren för att äventyra 

reliabiliteten så lite som möjligt. Dessutom är det inte att betrakta som ett känsligt ämne, 

vilket borde innebära att spelarna inte håller inne med information eller ger missledande 

information (Johansson & Svedner 2010, s. 35; Trost 1997, s.99) 

 

Att ställa ett antal frågor om samma område ökar även det reliabiliteten (Trost 1997, s.100). 

Detta sker i studien, eftersom intervjun är indelad i delar med några frågor om varje del för att 

få fram ett nyanserat svar. Något som påverkar reliabiliteten negativt i denna studie är att 

intervjuerna genomförts med olika individer på olika platser och i olika situationer (Johansson 

& Svedner 2010, s. 35). Vissa personer har intervjuats på tävling efter det att spelarna har åkt 

ut, andra har intervjuats innan tävling och ytterligare andra har intervjuats innan träning. Detta 

beroende på att spelarna hade svårt tidsmässigt att genomföra intervjun vid annat tillfälle. 

Personerna som har åkt ut från tävling kan vara påverkade av sitt resultat i tävlingen, medan 

de som intervjuades innan tävling kan ha påverkats av det. Detta kan påverka reliabiliteten. 

Optimalt är att intervjua alla personer i så lika situationer som möjligt. Detta var dock svårt, 

eftersom tiden för studien var begränsad. I och med att studien behandlar ett ämne som är 

faktabaserat utifrån vad spelarna gör, borde detta innebära att svaren inte påverkas alltför 

mycket av sinnesstämningen i intervjuerna.  
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2.7 Etiska överväganden  

Mina etiska ställningstaganden utgick från vetenskapsrådets fyra riktlinjer: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet säkerställs genom att spelarna fick information innan intervjun om att de 

har rätt att avbryta när de vill, att deltagandet är helt frivilligt samt presentation av syfte och 

frågeställningar.  Samtyckesprincipen byggde på att spelaren är med på att genomföra 

intervjun. Var spelarna över 18 år bestod denna process endast av att spelaren skulle ge 

informerat samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att intervjupersonerna 

behandlades anonymt genom hela processen. Dessutom skulle inget som spelarna själva säger 

kunna spåras till dem. Sista riktlinjen, nyttjandekravet, byggde på att informationen som togs 

in endast användes för forskningsändamål. Detta informerades spelarna om innan intervjuerna 

genomfördes. Något som också var viktigt att ta i beaktning var att spelarna blev informerade 

om att intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingarna förvarades i 

författarens ägo och med största sekretess.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de kategorier som återfinns i figuren nedan. 

Redovisningen av resultatet sker från vänster till höger och uppifrån och ner. 
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Figur 1. Hierarkisk kategorisering av inre samtals användning 

3.1 Idrottspsykologiska erfarenheter 

När det gäller tidigare erfarenheter av idrottspsykologi hos spelarna, så skiljer de sig mycket 

åt. Joy, Tim och Jamie har aldrig tagit hjälp av någon idrottspsykolog. Joy säger: ” Jag har 

aldrig gått till någon sån idrottspsykolog eller nånting, har alltid varit ganska, att jag tycker 

själv att jag har ganska bra psyke sådär. Alltså bra i jämna lägen och tror på mig själv och så” 
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Tims tankegång lyder: ”Jag har aldrig aktivt gått till en idrottspsykolog, trots att jag många 

gånger tänkt att det vore användbart så har det aldrig blivit att jag har gjort det.” 

Mino och Sol har båda använt sig av idrottspsykolog tidigare och Mino gör det även för 

tillfället: ”Jag skulle nog säga att jag har eh, ganska många erfarenheter av just den biten för 

att jag har förstått att det är väldigt viktigt. Så jag försöker verkligen sätta mig in i det, å jag 

har jobbat med en idrottspsykolog i ett halvår eh och fortsätter å jobba med honom nu”. 

3.2 Mentala krav 

Spelarna anser att spelare på elitnivå i bordtennis utsätts för en hög mental press och kraven 

på dem är högt ställda. Något som är gemensamt för alla spelare är, att de beskriver att den 

mentala pressen kommer från dem själva. Tim beskriver det på följande sätt:”[...]dels har du 

ju pressen från dig själv, du, att du vill liksom visa vad man kan och att man är bra.” Andra 

typer av mentala krav poängterades av Joy: ”Jag tycker de är skillnad att spela till exempel i 

Sverige och spela utomlands, för att i Sverige känns det på något sätt som jag har gjort många 

bra resultat, jag behöver liksom inte bevisa någonting där, utan utomlands behöver jag liksom 

steppa upp och göra bra resultat hela tiden, plus att man inte får lika många chanser 

utomlands heller.” Tim tar upp ytterligare några varianter av mental press: ”[...]dels har du ju 

pressen från din arbetsgivare att du ska vinna, dels så har du ju den pressen att vinklar jag 

racketen en millimeter fel så går allt åt helvete liksom, samtidigt som du har en motståndare 

som är en och en halv meter ifrån dig hela tiden” Pressen att vara favorit i en match diskuteras 

av Jamie på följande sätt:  

 
”Jo men så ere ofta om man ser på en tävling på spelare som är väldigt duktiga och är seedade så 

är det klart de har en mental press på sig när de går in. Om sämre spelare som de kanske har 

svårt för [...] Då har de press på sig att de ska vinna och (då kan) då kan det låsa sig i skallen 

bara kan det låsa sig och även det fysiska också vid bordet så absolut alla har väl upplevt mental 

press.” 

3.3 Inre samtals användning 

Under denna rubrik presenteras vad inre samtal är för spelarna, vad, hur, varför, när och 

effekter av inre samtal.  

3.3.1 Vad är inre samtal för spelarna 

Spelarna gav flera citat om vad inre samtal innebär för dem.  Mino ger sin syn på inre samtal 

så här: ”Ja, det är vad jag säger till mig själv under match”. Sol skildrar vad ett inre samtal är 
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för honom/henne på följande sätt:”[...]inre samtal för mig är när det kommer oönskade 

tankar” 

Jamies sätt att beskriva inre samtal är följande, se nedan:  

 
”Konstant för man ju en dialog i huvudet med sig själv oavsett om det är träning eller match så 

har man ju en dialog med sig själv. På träning kanske man för en dialog med sig själv hur man 

ska träna. Man har alltid en dialog. När jag spelar match så är det väl, har man ju en dialog med 

sig själv att kanske, att i vissa lägen kanske man ska hålla sig iskall och andra vara på ett annat 

sätt, liksom hur man ska bete sig” 

 

Tim och Sol beskriver inre samtal dels som att de pratar med sig själva, men även att det 

stundtals är en känsla mer än ett samtal. Beskrivningen från Tim ser ut på såhär: ”någon slags 

flyt eller flow att man bara wow, man känner för sig själv nu rullar det på väldigt bra”. 

Spelarna har till viss del en liknande bild av vad det inre samtalet är för dem. Alla beskriver 

en inre dialog med sig själva. De flesta av spelarna tar upp exempel under match, men Jamie 

beskriver även hur de inre samtalen ser ut under träning. Tim och Sol skiljer sig från de andra 

för att de förutom en inre dialog beskriver inre samtal mer som en känsla än ett samtal. 

3.3.2 Vad 

Kategorin vad innefattar vad spelarna säger till sig själva. Användningen av hur inre samtal 

används identifieras utifrån tre olika kategorier nedan. Indelningen representerar negativa, 

positiva/ motiverande och instruktionsbaserade inre samtal, i linje med den terminologi som 

finns i forskningen.   

3.3.2.1 Negativa inre samtal 

Gemensamt för de flesta är att alla upplever att de har någon form av negativa inre samtal.  

Sol använder följande meningar i sina negativa inre samtal: ” [...]det här kommer aldrig 

gå[…] Eh jag bara missar, varför är jag så dålig.” Jamie berättar att han är självkritiskt samt 

att det ibland har:  
 

”varit lätt att tappa många poäng i rad och då blir det lätt att man blir stressad och gör enklare 

misstag och då blir det att jag själv hakar upp mig på det i huvet och tänker på det negativt och 

det blir ofta som man tänker och då brukar det kunna rasa. [---] Själv är jag kanske självkritisk 

av mig inom allt jag gör [---] Personligen tycker jag det är bäst att vara mer självkritisk än för, 

för positiv”.  
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Resonemanget från Tim ser ut på följande vis: 

 
”[...] Före match har jag nog inga samtal som är negativa för mig. Ibland känna, du kommer inte 

upp på sån nivå som jag vill göra, liksom åh det vet jag ju är negativt för mig åh tänka så under 

match för matchen är ju inte slut [---] ofta blir de att man känner, man pratar med sig själv om 

hur dålig man är även fast man inte vill göra det.” 

 

” Mm, jag vet faktiskt inte, det är klart jag blir negativ ibland i matcher.” är Joys åsikt. Tim 

och Sols negativa inre samtal liknar varandra, där båda spelarna lyfter fram hur dåliga de 

tycker att de är. Även Tims och Jamies resonemang liknar varandra, eftersom båda beskriver 

en negativ period i en match som är svår att ta sig ur.  

  

3.3.2.2 Positiva/ motiverande inre samtal 

De motiverande inre samtalen är en del av de positiva inre samtalen och därför bildar de en 

kategori ihop. Precis som med de negativa inre samtalen, beskriver alla spelarna att de för 

positiva/motiverande inre samtal i någon form. Spelarna beskriver uttryckligen vilka specifika 

ord eller meningar de använder sig av. Mino jobbar med att: ” [...] man tänker nästa boll och 

inte sitter fast i bollen innan.” I Joys fall är ett exempel på det positiva inre samtalet: [...] att 

tänka att jag kommer vinna [---]våga, våga köra, våga vara aktiv ”. Tim beskriver det positiva 

inre samtalet såhär: ” wow fan va skönt liksom” Beskrivningen från Sol ser ut på följande vis: 

” Eh liksom du är så sjukt mycket bättre än vad han är, du käkar ju upp han typ köra på och 

ända in i kaklet.”. Skillnaden mellan samtalen är att Mino fokuserar mer på att gå vidare och 

glömma det som hänt tidigare. Joy, Sol och Jamie beskriver mer att de kommer att vinna 

matchen, medan Tim mer vill ge sig själv en motiverande positiv känsla.    

3.3.2.3 Instruktionsbaserade inre samtal 

Endast två av spelarna, Sol och Tim använder sig av instruktionsbaserade inre samtal. Sol 

beskriver hur förloppet kan se ut i en match nedan:  
 

”Om man möter en spelare som kan sätta helt fantastiska slag ibland och så kan hen missa 

samma slag liksom bollen efter typ, det är lite så där sitter det så sitter det och då brukar jag eh, 

gå in och tänka låt han sätta nån, men hen kommer att slå bort sig om du bara fortsätter att vara 

tajt och vara safe och man är medveten om dem man möter. Om jag möter en annan typ av 

spelare, så gör det ingenting om du torskar några långa dueller eh eller att han är safe, för han 

kommer vara safe och då är det bara att kriga på då och inte tappa huvudet.”.  
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Ett taktiskt perspektiv är utgångspunkten i Tims resonemang:  

 
”Jag använder ju också inre samtal med mig själv ur ett taktiskt synsätt [---] ja försöker inte att 

tänka så mycket på ”gör inte så” asså tillexempel om man möter någon som har en 

kanonbackhand till exempel då, så brukar jag försöka att inte lägga för mycket fokus på just det 

[---] jag brukar ändå försöka tänka hur jag ska göra istället för vad jag inte ska göra. 

 

Sol och Tims sätt att tänka skiljer sig en hel del åt. Sol tar upp specifika situationer i match 

där hen ska hålla sig lugn för att i längden vinna på det. Taktiskt brukar Tim fokusera på hur 

hen ska utföra sitt spel istället för att fokusera på motståndaren.  

3.3.3 Hur 

Kategorin hur representerar hur spelarna använder sig av inre samtal och i det här fallet om 

samtalen är medvetna eller omedvetna. 

3.3.3.1 Medvetet eller omedvetet 

Tre av spelarna anser att de inre samtalen är omedvetna. Tim, Joy och Sol är alla mestadels 

omedvetna, eftersom Joy och Sol anser att samtalen kommer mer eller mindre automatiserat, 

medan Tim bara inte försöker tänka så mycket.  Mino är hela tiden helt medveten om sina inre 

samtal och Jamie har medvetna och omedvetna samtal, dock är strävan efter att ha omedvetna 

inre samtal. 

 

Joy är en av dem som mestadels anser att samtalen är omedvetna:  

 
”Jag tror att det är ganska omedvetet ändå det mesta, men att jag kan ändå ungefär komma ihåg i 

efterhand, hur jag har tänkt och så, men jag tror ändå att det kommer automatiskt, under match, 

jag tror inte, jag för inga längre samtal med mig själv under match så utan jag tror, att de bara 

kommer tankar hela tiden som jag kanske, aa lite som jag brukar tänka, de kommer automatiskt 

bara.”  

 

Omedvetenheten är något som Tim kan hålla med om och ger även i sin beskrivning exempel 

på hur hen försöker undvika att tänka: ”Det sker ju omedvetet egentligen, asså vare sig jag vill 

eller inte, sen har jag ju på något konstigt mentalt sätt satt upp egna regler för det ska ske, jag 

har bestämt mig för att mer eller mindre försöka att inte tänka tankar”. Att vara medveten 

eller omedveten om samtalen beror på vilken situation Jamie befinner sig i, se nedan:  
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”Från början i match är det klart jag tänker ganska mycket på, på det vad ska man säga, det är 

klart att man om jag har en ledning och börjar tappa, det är inte förrän då jag börjar med att 

kanske vara lite noggrann med att påminna mig själv om att jag faktiskt leder matchen [---] Det 

är som jag sagt att man strävar efter zonen och i zonen då går dialogen automatiskt utan att du 

behöver tänka och då så funkar det för mig i alla fall.”.  

 

Mino är även denna gång ensam om sin åsikt och säger på följande sätt: ”Nu är dom ju väldigt 

medvetna, eftersom jag jobbar väldigt aktivt med dom, men det finns ju tillfällen då de är 

omedvetna. När man har gjort dåliga förberedelser om man är stressad eller om man har något 

annat viktigt i tankarna är de omedveten. ” 

3.3.4 Varför  

Under rubriken varför presenteras resultat om anledningen till att spelarna använder inre 

samtal. Materialet presenteras utifrån rubrikerna psykologiska faktorer och prestation. 

3.3.4.1 Psykologiska faktorer  

De flesta spelarna använder sig av inre samtal för att få en positiv känsla, hitta glädjen 

självförtroendet eller motivera sig själva. Mino beskriver detta på följande sätt: ”Jag vill inte 

att det ska bli en slump min prestation och hitta glädjen. [---]Jag har lärt mig att det alltid går 

att hitta någonting bra, med allt man gör. Så om jag missar, så säger jag ju bara, det var bra 

för jag gjorde ändå det här.” Även Joy tänker på en liknande vis:  

 
”[...] positiv känsla å man kanske måste tänka nånting och då kanske för att få bort det negativa 

om man ligger under t.ex. eller att man är nära att förlora, då vill man inte tänka negativt, utan 

då försöker man tänka nånting positivt istället, för att få bort de, eh ersätter de negativa liksom å 

få en positiv känsla, få självförtroende”. 

 

Jamie beskriver att självförtroendet är en viktig del: ”Dels för självförtroendet” Tanken Sol 

har är följande: ” [...] det är väl för att lyckas få den här, eller det är nog för att lugna mig, 

stilla en nervositet, om det står 10-10 så bara shit nu är det jämnt viktigt att jag vinner här och 

då är det liksom såhär att jag säger till mig själv våga då, så är den men jag lugnar ner, det är 

liksom en trigger för att lugna ner mig liksom.”.   
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3.3.4.2 Prestation 

En ren prestationsförbättring är en annan anledning till användning av inre samtal, några av 

spelarna håller med om. Tim beskriver varför han använder inre samtal på följande vis:  

 
”Funktionen det fyller är väl, att man försöker ju hjälpa sig själv, så ofta det går. Man tjänar ju 

mer på att tänka efter och prata lite med sig själv än att bara köra på tror jag [---] Jag upplever att 

desto mer viktig man uppfattar matchen som desto mer samtal för man med sig själv eller jag 

gör det i alla fall, för mig är det livsviktigt för mig personligen att göra det för annars så blir det 

helt planlöst liksom.” 

 

Nästa tanke kommer från Jamie som beskriver att: ” [...] man vill ju vinna så mycket som 

möjligt [...] för att som sagt tidigare har jag vetat om att jag har haft lite problem med att ta 

vara på ledningar och för att försöka ändra på det.”. Båda spelarna vill prestera bättre och 

förbättra sin prestation. Tim gör det genom att föra inre samtal framförallt i de matcher hen 

anser är svåra. Jamie försöker föra samtalen för att ta vara på de ledningar hen skapar sig i 

matcher.  

3.3.5 När  

Kategoriseringen när består av två underkategorier: När i bordtenniskarriären som spelarna 

började använda sig av inre samtal, samt i vilka situationer de gör det.  

3.3.5.1 När i karriären 

Spelarna skiljer sig en del i när de anser att de började använda sig av inre samtal under och i 

samband med bordtennismatcher. Joy, Tim och Sol tänker lika och började i princip direkt när 

de började spela. Joy beskriver det såhär: [...] jag vet inte, nästan så länge jag kan minnas, ah 

de är svårt att säga kanske inte under mitt första år när jag tävlade liksom, men så länge jag 

kan minnas ändå.” Svaret från Tim liknar till en början Joys, men ger också en beskrivning av 

hur förhållandet förändrats över tid: [...]jag tror att jag gjort det nästan hela tiden, men att det 

på sista kanske 5-6 åren kanske har blivit mycket bättre och gått över till att jag kanske fattat 

lite mer hur, hur jag kan använda det till en fördel, förut tror jag det var mycket mer negativt 

tänkande över huvud taget. ” 

 

Mino och Jamie skiljer sig från de andra i det avseendet att de har börjat använda det inre 

samtalet senare i karriären. De har även skillnader sinsemellan och dessa är att Jamie har 

använt sig av inre samtal de sista åren, medan Mino endast gjort det i ett halvår. Mino ger ett 



22 

 

svar på när hen började använda inre samtal: ”De var ju för ett halvår sen som jag började, då 

jag var nära på att sluta [---] Tidigare var problemet va väl att jag visst inte hur jag skulle göra 

å jag behövde någon som guidade mig.”.  Jamie svarade på följande sätt: ”När man blev lite 

äldre var det mer att man insåg att pingisen är viktigare än vad man trott innan och då kanske 

man tar den mer seriöst än vad man gjorde när man var liten. Asså dels för att man kanske är 

ganska bra och dels för att det påverkar hur man mår och dels kan påverka vad man gör i 

framtiden att man kanske jobbar eller spelar pingis.” Det som framgår tydligt är alltså att 

spelarna verkar ha ökat sin användning av inre samtal i och med att de börjat spela på högre 

nivåer. 

3.3.5.2 I vilka situationer  

När blicken riktas mot vilka situationer som sticker ut, gällande när inre samtal används, är 

det helt klart när det är jämna lägen i matcherna. Spelarna nämner det som en specifik 

situation när det inre samtalet används. Det finns dock små skillnader mellan spelarna där Joy 

tänker såhär: ” det är nog framförallt om det är jämnt eller om jag kanske ligger under lite mot 

nån som jag tycker att jag borde slå”. Tim resonerar på följande sätt: ”[...] det kan vara lite så 

att desto jämnare det är desto mer tänker man efter”. Innan match är även det en situation i 

vilken Tim använder sig av inre samtal: ”Inför matcher kan det vara mer specifikt att man 

pratar med sig själv va på tårna nu, va alert och va med på halvlångt från start, oh rör på dig 

och kom runt och spela mycket forehand i början, så du är igång med fötterna”. Att även 

använda sig av inre samtal tidigt och sent i matcher är något som Jamie också poängterar: 

”Lite kanske tidigt i matcher då är det såklart viktigt, med en bra start i matchen [---] det är 

väl viktigt tidigt av seten och i slutet av seten.”.  En annan viktig del som Sol nämner är att 

använda sig av inre samtal när det är jämnt samt specifikt när matchen står och väger:  

 
”Det blir väl mera när det är jämnt, då är det mer det här. Det kanske är 9-9i första set, det är 

alltid viktigt att vinna första set [---] När matchen väger lite kan det också vara så man känner 

kanske att man. Det kanske står 1-1 10-10, så är det stor chans, vinner man det setet, vinner man 

ofta matchen lite lättare i fjärde.  Då ere viktigt att man vågar vid 10-10, som man hade vågat 

vid 0-0 eller 1-1. Eh, så att man bara klämmer dit den liksom.”  

 

Den spelare som skiljer sig åt något från de andra fyra är Mino som använder sig av det inre 

samtalet konstant under hela matchen: ”Hela tiden, ständigt, för jag ser det ju som en lång 

process där allt är lika viktigt, de spelar ingen roll vem som står på andra sidan bordet”  
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3.3.6 Effekt  

Spelarnas åsikter kring vad inre samtal ger för effekt på deras prestation är olika. Tre av 

spelarna anser att det är positivt, en av spelarna är delad i sin åsikt beroende på situationen 

och en tycker det är negativt för prestationen. 

3.3.6.1 Positiva effekter 

En av spelarna som tycker inre samtal ger en positiv effekt är Mino: ”Ja, det är ju hela min 

prestation. [...] Det är ju positivt, för nu är jag ju väldigt positiv i mitt inre samtal.”. Joy anser 

också att inre samtal är positivt för prestationen. ”För att jag tänker mycket just att jag ska 

våga köra, våga vara offensiv, jag vill styra spelet, jag tänker att jag kommer att vinna, att det 

tror jag är positivt, för att det gör att jag rör på mig mer, vågar gå runt med forehand till 

exempel, för jag vill ju vara offensiv hela tiden och det tror jag påverkar, blir mer positiv, blir 

mer energi.”. Även Jamie instämmer i att inre samtal är något positivt för prestationen: ”Asså 

om man ska se på det utifrån så tror jag bara att det är positivt. [...] effekten av det är positiv 

såklart för det känns som man kan påverka mer än vad man tror.” Tim tycker att inre samtalen 

kan påverka prestationen både positivt och negativt beroende på situation. Om den positiva 

sidan säger Tim såhär: 

 
”Jag upplever att ibland så är effekterna jättepositiva. Asså till exempel är man ska titta nånting 

på, om man möter en motståndare och sen analyserar man sig själv under matchen och säger nu 

har det här funkat jäkligt bra liksom, då kan det få en väldigt stark effekt. [---] Jag skulle ändå 

luta åt att det är mycket mer positivt än vad det är negativt, skulle jag villa säga. Sen såklart det 

kan ju gå fel också.”. 

3.3.6.2 Negativa effekter 

Sol har en mer negativ bild än de andra respondenterna gällande effekterna av inre samtal. 

Hen anser att de negativa inre samtalen som tar över och det är också de som ger en negativ 

effekt: ”Jag skulle kunna säga att jag skulle bli bättre på det. Jag tror att det påverkar mig lite 

negativt [...] Jag tror att jag är lite för hård mot mig själv under match så jag tror att det skulle 

behövas lite mer positiva inre tankar skulle vara bättre [---] Jag stjälps mer än jag hjälps.” 

Som tidigare nämnts anser Tim att inre samtalen kan påverka prestationen både positivt och 

negativt beroende på situation och detta är ett exempel på en negativ situation, se nedan: ”[...] 

ibland när man inte har nåt jättepositivt samtal med sig själv så kan det få en väldigt negativ 

effekt att man blir nervös och om man kommer in i tanken att det är dödsviktigt när man 
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spelar, nu måste du vinna, det kan ju ha en effekt åt båda håll, ibland kan det ju funka att man 

vinner och ibland kan det ju ha en effekt att man förlorar” 

3.4 Sambandsmodell 

Modellen nedan visar sambandet mellan spelarnas idrottspsykologiska erfarenhet, om inre 

samtal är positivt eller negativt för prestationen, mentala krav, medvetna eller omedvetna inre 

samtal och när i karriären spelarna började använda inre samtal.  

 

Tabell 2- Idrottspsykologiska erfarenheter och utfall av användning av inre samtal 

Namn	
Idrottspsykologiska	
erfarenheter:	

Utfall	
användning	
av	inre	
samtal:	

Mentala	
krav:	

Medvetet	
eller	
omedvetet	
inre	samtal:	

När	i	
karriären:	

Varför	inre	
samtal:	

Mino	 Stor	 Positiv	 Hög	inre		 Medvetet	 Sent	
Psykologiska	
faktorer	

Joy	 Liten	 Positiv	

Hög	
inre+	
Hög	yttre		 Omedvetet	 Tidigt	

Psykologiska	
faktorer	

Tim	 Liten	
Positiv	och	
negativ	

Hög	
inre+	
Hög	yttre		 Omedvetet	 Tidigt	 Prestation	

Sol	 Stor	 Negativ	 Hög	inre		 Omedvetet		 Tidigt	

Prestation+	
Psykologiska	
faktorer	

Jamie	 Liten	 Positiv	

Hög	
inre+	
Hög	yttre		

Medvetet	
eller	
omedvetet	
beroende	
på	situation	 Sent	

Psykologiska	
faktorer	

 

 

I andra kolumnen från vänster beskrivs idrottspsykologiska erfarenheter. En stor erfarenhet av 

idrottspsykologi innebär att spelaren har arbetat med idrottspsykolog under sin karriär och en 

liten innebär att spelaren inte har gjort detta. Nästa kolumn visar om spelaren anser att inre 

samtal är positivt eller negativt för prestationen. Mentala krav består av yttre och inre krav, 

därför kan spelarna anse att det ställs höga yttre krav, inre krav eller båda delarna, vilket är 

fjärde kolumnens innehåll. Den femte kolumnen står för när i karriären spelaren började 

använda inre samtal och den sista redovisar varför spelarna använde sig av inre samtal.  
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4 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka användningen av den psykologiska strategin inre samtal 

under och i samband med match bland svenska seniorelitspelare i bordtennis.  

Fem stycken intervjuer genomfördes med fem olika spelare. De specifika frågeställningarna 

används som utgångspunkter i en sammanfattande diskussion inklusive när inre samtal 

används. Övrigt i diskussionen beskrivs studiens svagheter och styrkor, fortsatt forskning 

samt slutsats.    

 4.1 Sammanfattande diskussion  

4.1.1 Typer av inre samtal  

Svaren från spelarna har visat att alla spelarna använder sig av olika typer av inre samtal. Alla 

spelarna använder sig av positiva/motiverande samt negativa inre samtal. Orsaken till att alla 

spelare använder sig av både negativa och positiva inre samtal kan vara att bordtennis är en 

idrott som svänger oerhört snabbt. I ena stunden kan ena spelaren vara i ledning medan och i 

den andra stunden kan motspelaren vara i ledning. Kanske kan det vara en bidragande orsak 

till att spelarna använder sig av båda negativa och positiva inre samtal.  Däremot använder sig 

endast ett fåtal av spelarna sig av instruktionsbaserade samtal. En anledning till det skulle 

kunna vara att de spelarna är mer taktiskt lagda och därför använder sig av 

instruktionsbaserade inre samtal (Hardy, Begley & Blanchfield 2015; Hatzigeorgiadis et al. 

2011).  

 

Vissa spelare tänker i en mer taktisk bana medan andra arbetar mer med att motivera sig 

själva under match. Utifrån detta kan det antas att bordtennisspelare använder sig av 

motiverande inre samtal i högre utsträckning än instruktionsbaserade inre samtal. Eftersom att 

bordtennis är mer en precisions och tajmingidrott än en kraftidrott bekräftar detta Hardy, 

Begley och Blanchfield (2015) forskning att det motiverande inre samtalet fungerar bäst för 

precisions- och tajmingidrotter. Samtidigt talar resultaten emot Tod, Hardy och Oliver (2011) 

och Hatzigeorgiadis et al. (2011) som båda talar om att instruktionsbaserade inre samtal ger 

bäst effekt vid precisionsuppgifter. Utifrån resultaten är denna följd den mest naturliga. Det 

skulle dock kunna vara så att om någon spelare exempelvis lärde sig motiverande inre samtal 

på ett mer optimalt sätt, vilket skulle leda till att den typen av inre samtal skulle vara mest 

effektivt för den spelaren.  
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Resultatet har även visat att ett inre samtal kan passa in på flera olika grupper inom inre 

samtal. Ett exempel på det är de positiva och motiverande inre samtalen som fick bilda en 

resultatkategori ihop, eftersom de ligger så nära varandra. Ytterligare ett exempel är att säga 

till sig själv våga, våga, våga som en av spelarna gör. Detta är dels ett positivt och 

motiverande inre samtal, men även ett inre samtal i form av ett mantra, vilket inte är lika 

vanligt förekommande (Van Raalte et al. 2015).  

4.1.2 Orsakerna till användning av inre samtal 

Framförallt två orsaker till användning av inre samtal växte fram utifrån de svar spelarna gav. 

Dessa två handlade dels om att prestera så bra som möjligt, men även för att få bukt med 

psykologiska faktorer som påverkar negativt. Merparten av spelarna använde sig av inre 

samtal för att jobba med psykologiska faktorer. Spelarna sökte en positiv känsla, hitta glädjen 

självförtroendet och motverka nervositet, vilket är en följd av positiva inre samtal som 

Abdussalam (2015) skriver om samt det motiverande inre samtalet som Hardy, Begley och 

Blanchfield (2015) och Hatzigeorgiadis et al. (2011) beskriver. Några av spelarna är ute efter 

att förbättra sin prestation som nämnts tidigare. En spelare har problem med att hålla 

koncentrationen i ledning och en har svårt att hålla fokus i jämna lägen. Båda dessa 

svårigheter kan motverkas med hjälp av positiva inre samtal (Hatzigeorgiadis, Theodorakis & 

Zourbanos 2004).  Varje enskild bordtennisspelare är en individ och har olika svårigheter att 

handskas med för att kunna prestera så bra som möjligt.  Orsaken till användning av inre 

samtal hos alla spelarna är att motverka någon av de delar som Chen et al. (2010) beskriver i 

sin studie av faktorer som påverkar bordtennisspelare negativt under match. Därför känns det 

naturligt att spelarna vill motverka dessa negativa faktorer. 

4.1.3 Påverkan på prestation  

Ett antal av spelarna ansåg att inre samtal är positivt för deras prestation. Det finns spelare 

som anser att det är negativt samt en är tudelad och anser att det beror på vilken situation det 

gäller (se rubrik 3.4.4). Van Raalte et al. (1994) visar på att de spelare som tror att inre samtal 

är något positivt för prestationen också viner fler poäng. Det betyder att de spelare som anser 

att inre samtal är positivt borde prestera bättre än de som anser att det är negativt för 

prestationen. Allt beror självklart också på vilken typ av inre samtal som förs. Positiva, 

motiverande och instruktionsbaserade inre samtal har visat sig ha en positiv påverkan på 

prestationen (Abdussalam 2015; Hardy, Begley & Blanchfield 2015; Hardy, Oliver & Tod 

2009; Hatzigeorgiadis et al. 2014; Hatzigeorgiadis et al. 2011; Hatzigeorgiadis, Theodorakis 
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& Zourbanos 2004; Kahrović et al. 2014; Landin & Hebert1999; Miles & Niel 2013). 

Negativa inre samtal har visat sig ha en negativ påverkan på prestationen (Van Raalte et al. 

1994).  

 

Den spelare som anser att inre samtal är negativt för prestationen använder sig av negativa 

inre samtal, vilket borde påverka spelarens prestation negativt (Hatzigeorgiadis, Theodorakis 

& Zourbanos 2004). Det som också ska tilläggas är att alla spelare för negativa och 

positiva/motiverande inre samtal, men att det verkar som att instruktionsbaserade, 

motiverande och positiva inre samtal används i större utsträckning än de negativa. Detta gör 

att deras prestation påverkas positivt av samtalen.  Mängden inre samtal av olika varianter kan 

påverka om prestationen blir negativ eller positiv i stort.  

 

En annan del som kan vara intressant att diskutera utifrån är sambandet mellan tidigare 

erfarenheter av idrottspsykologi. Tabell 2 visar på att en av två spelare som använt sig av 

idrottspsykolog också anser själv att de inre samtalen påverkar prestationen negativt. Den 

andra spelaren som har använd sig av idrottspsykolog anser sig ha en positiv bild av inre 

samtals påverkan på prestationen. Även två av tre spelare som inte har erfarenhet av 

idrottspsykologi har en positiv bild av inre samtals påverkan på prestationen. Det som kan 

konstateras utifrån Tabell 2 är att det inte finns något samband mellan tidigare erfarenheter 

och en positiv påverkan av inre samtal på prestationen. Utifrån detta kan det dock inte dras 

någon slutsats eftersom kunskapen kring vilka delar inom idrottspsykologin spelarna har 

jobbat med sina idrottspsykologer inte finns. 

4.1.4 När användningen sker 

När i bordtenniskarriären spelarna börjar använda sig av inre samtal samt i vilka situationer de 

gör det kan delas i två kategorier. Några av spelarna började använda inre samtal i princip 

direkt och några började senare i karriären. Detta kan ha ett samband med om samtalen är 

medvetna eller omedvetna. Spelarna som började använda inre samtal i ett senare skede av 

karriären är åtminstone till viss del medvetna om sina inre samtal. Båda måste ha gjort ett 

aktivt val att börja använda inre samtal och därmed finns en möjlighet att samtalen är 

medvetna på grund av det. Spelarna som började med användningen tidigt har däremot 

förmodligen inte gjort något aktivt val att börja med inre samtal, eftersom det har skett under 

hela deras karriär och de gör de omedvetet.   
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När det gäller specifika situationer där spelare använder sig av inre samtal så sticker jämna 

lägen ut som en situation. I jämna lägen använder alla spelarna sig av inre samtal. Två spelare 

som sticker ut är en som använder sig av inre samtal före match samt en annan som använder 

sig av det under hela matcherna. Bordtennis är en idrott som går ut på att vinna de viktiga 

bollarna för att därmed vinna matchen. Detta kan vara en anledning till att spelarna anser att 

alla spelare använder sig av inre samtal i jämna lägen. Helt enkelt för att i största möjliga mån 

försöka vinna matchen.  

4.2 Svagheter och styrkor 

En svaghet med studien är intervjuerna. Dels på grund av den lilla erfarenheten jag själv har 

av att skriva en intervjuguide, men framförallt när det gäller att vara intervjuledare. Min 

upplevelse är att det är svårt att ställa frågorna på ett exakt liknande sätt, beroende på person. 

Att ställa frågorna på olika sätt till olika personer kan dock också vara en styrka, eftersom en 

individanpassning är en fördel i alla fall i jämförelse med enkäter. En annan aspekt är att 

intervjuerna hölls delvis över telefon och delvis ansikte mot ansikte. Detta kan ha gjort att 

svaren blev olika. I en situation där intervjuledaren kunde se deras ansiktsuttryck fanns det 

möjlighet att tolka om spelarna förstått frågorna. I telefonintervjuerna fanns inte den 

möjligheten. Något som också kan vara värt att ta upp är att intervjupersonerna intervjuades i 

olika sammanhang. De spelare jag träffade intervjuade jag under tävling och de spelare jag 

telefonintervjuade skedde mitt på dagen i en lugn miljö. Detta kan mycket väl ha påverkat 

spelarnas svar under intervju. Av de spelare jag träffade intervjuades en innan match och en 

efter match. Även detta kan vara en aspekt som påverkade. Dessa två intervjuer var även de 

som blev kortast, vilket kan ha med att göra att de hade tävlingen i tankarna. En fördel med att 

intervjua spelarna under tävling är att de förmodligen har de inre samtalen i färskt minne. När 

det gäller intervjuguiden skulle en svaghet kunnat vara formulerandet av frågorna som jag 

inte hade någon större erfarenhet av. Att skicka tillbaka de transkriberade intervjuerna till 

intervjupersonerna för godkännande var något jag inte gjorde, vilket minskar reliabiliteten och 

risken för feltolkningar ökar. Detta berodde även det på att tiden blev för knapp efter 

färdigställd transkribering till start av resultatskrivande.  

 

I en liten studie som denna finns det begränsat med tid och det är självklart också något som 

påverkar processen. Självklart hade jag önskat att jag fått fler intervjuer till studien, men på 

grund av valet av en speciell målgrupp gjorde det svårare att få ihop personer. Detta är dock 

även ett exklusivt urval som även gör att studien stärks, eftersom spelarna är på högsta nivå 
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inom sin profession. Även min inställning till en början om att alla intervjuer skulle göras 

ansikte mot ansikte, kostade en hel del tid, eftersom merparten av den målgrupp jag valt inte 

bor i Stockholm.  

4.3 Fortsatt forskning  

Miles och Niel (2013) nämner att kvalitativ forskning om inre samtal i tävlingssituationer är 

ett område som är lite forskat på. En kvalitativ studie i tävlingsmiljö är därför ett förslag på 

fortsatt forskning. Ett annat förslag skulle kunna vara en studie med observationer och 

kompletterande intervjuer efter match. Fördelarna med den typen av studie är dels att 

forskningen är tunn i tävlingssituationer samt dels att kunna få ytterligare djupare förståelse 

för användningen av inre samtal under match. Det är dessutom en naturlig påbyggnad av den 

studie jag genomfört med vissa intervjuer under tävling. Ett annat intressant förslag är att titta 

på tränarnas användning av inre samtal under match det vill säga en liknande studie som Weel 

Sanne genomförde (2014), fast med bordtenniscoacher i stället för ishockeycoacher. 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka om 

bordtennisspelarna använder sig av några andra typer av mentala strategier under och i 

samband med match. Något som också intresserar är hur spelarna jobbar med sig själva 

mentalt under träning. Dels hur de arbetar för att vara förberedda inför match, men även hur 

de håller koncentrationen en hel träning.    

4.4 Slutsats och avslutning  

Tidigare forskning har inte någonsin haft fokus inriktat på kvalitativ forskning på inre samtal i 

bordtennis. Att se hur bordtennisspelare använder sig av inre samtal under och i samband med 

match kan förhoppningsvis leda till att spelare och tränare förstår vikten av att 

medvetandegöra och träna mentala strategier. Studiens resultat visade på att användningen 

sker för att motverka negativa psykologiska faktorer eller i rent prestationsförbättringssyfte. 

Spelarna var inte nödvändigtvis särskilt medvetna om sina inre samtal/idrottspsykologiska 

strategier, men de som var mera medvetna och använde specifika typer (positiva/motiverande 

och/eller instruktionsbaserade) fick också bäst effekter, alltså kan träning i inre samtal 

rekommenderas. Utifrån dessa resultat kan också konstateras att inre samtal används i stor 

utsträckning inom elitbordtennisen. Alla spelare för både negativa och positiva inre samtal 

vilket visar på att tankarna och känslorna varierar mycket under en match i bordtennis. 

Merparten av spelarna ansåg också att inre samtal påverkade deras prestation vilket visar på 

att användningen av inre samtal kan vara något positivt för bordtennisspelare på hög nivå.   
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Studien kan i framtiden bidra till att många bordtennisspelare och tränare får sig en 

tankeställare om att inre samtal under och i samband med match är en viktig del av 

prestationen. Att ta reda på om och hur spelarna använder sig av detta kan göra att spelare på 

sikt kan förbättra sin prestation. Det är även viktigt att identifiera dem som upplever att det 

har en negativ påverkan. På så sätt kan dessa spelare ha möjlighet att ändra sina inre samtal 

som i det långa loppet kan påverka deras prestation positivt. Slutsatsen av studien är att inre 

samtal är viktigt för prestationen liksom andra delar av bordtennisen som exempelvis teknik 

och fysik. Är du en spelare som har alla delar utom de mentala nycklarna kommer det bli 

svårt att lyckas (Kahrovic et al. 2014). Nu är inre samtal bara en del av den mentala aspekten, 

men den har visat sig vara betydelsefull. Om kunskapen om vikten av användningen kan få 

spelare och tränare att träna på mentala strategier kan det leda till en stor fördel för dessa 

spelare i framtiden. Kunskapen och förståelsen för att mental träning är viktigt för 

prestationen kan även leda till att mental träning blir en större del i den vardagliga träningen. 

Likväl som alla tränar fysisk och teknisk träning kommer träningen även att bestå av mental 

träning. På längre sikt kan detta vara ett av stegen för att ta upp kampen om att bli bästa 

bordtennislandet i Europa samt på ännu längre sikt även i hela världen. Inre samtal kan anses 

vara en av nycklarna till framgång. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka svenska 
herrlandslagsspelare i bordtennis användning av den psykologiska strategin inre samtal under 
och i samband med match.  
 
 
Vilka sökord har du använt? 
Peak performance, Mental toughness, Mental skills in sports, Mental skills, Mental 

awareness, Effects of self talk, Self talk and tennis, Self talk and table tennis, Self talk table 

tennis, Self talk tennis, Self talk Mental training sports, Psychological strategies and sports, 

Psychological strategies, Motivational imagery, Imagery in sports, Self talk in sports, 

Psychological skills and coaches, Mental training and table tennis Mental training, Imagery 

table tennis, Psychological skills, Psychological skill training, Self talk use, Self-talk positive    

 
 
 
 
Var har du sökt? 
Sport Discus, Google Scholar, Discovery 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Self talk table tennis, Self talk, Self talk in sports, Effects of self talk  

 

 

 
 

 
Kommentarer 
Sport discus har varit den sökmotorn jag har använt mig mest av. Utbudet av artiklar har för 
det mesta varit gått och i en synergi med vad jag sök efter.  

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

• Syftet med studien är att undersöka svenska seniorlandslagsspelare i bordtennis 

användning av den psykologiska strategin inre samtal under och i samband med 

match.  

• Det finns inga rätta svar och var så öppen och sanningsenlig i dina svar som möjligt.  

• Du får när som helst välja att inte svara på en fråga eller avbryta intervjun utan att 

behöva ange en anledning.  

• Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

• Tack för att du tar dig tid!  

 

Del 1: Generella frågor   

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du spelat bordtennis på elitnivå? 

3. Vilka klubbar har du spelat i under din karriär? 

 

4. Vad har du för erfarenheter av idrottspsykologi? 

a. Har du jobbat med någon idrottspsykolog under dina år i bordtennisen? 

b. Har du jobbat med mental träning under din karriär? 

Kurser 

Mentala rådgivare 

Föreläsningar på någon klubb 

Last någon bok 

Annat 

5. Uppfattar du att bordtennisspelare på högsta nivå utsätts för hög mental press? 

a. Hur yttrar sig den? 

b. Kan du ge exempel på ett tillfälle när du upplevde press? 

Gjorde du något särskilt i den situationen? Använde du någon strategi för att 

hantera pressen?  

 

 

Under match generellt  



 

6. Hur förbereder du dig mentalt inför match? 

 a. Beskriv gärna vad du gör/ hur du beter dig? 

 b. Beskriv gärna vad du tänker på? 

7. Använder du dig av någon mental strategi under match? 

 a. Ge exempel på den eller dem? 

 

8. Vad är inre samtal för dig? 

 

 

Del 2: Inre samtal 

Ett inre samtal är allt du säger till dig själv samt dina tankar(Hassmén, Hassmén och Plate 

2003, s. 365). Exempelvis när du till vardags säger till dig själv ”Bra jobbat” eller ”Varför 

gjorde jag inte så?”  

 

2.1 Användning av inre samtal 

9. Hur använder du dig av inre samtal under och i samband med match?  

Vad ger det för effekter? 

Kan du beskriva skälen till användningen av inre samtal? 

10. När började du använda dig av inre samtal i matchsituation? 

2.2 Vad säger du till dig själv 

11. Vilka meningar och ord använder du dig av i samtalen? 

Fyll gärna på med flera exempel? 

12. Om du går till dig själv, har du några negativa inre samtal under eller i samband med 

match?  

Ge gärna exempel 



 

13. Om du går till dig själv, har du några positiva inre samtal under eller i samband med 

match?  

Ge gärna exempel 

2.3 Var och när använder du inre samtal? 

14. Finns det några specifika situationer under eller i samband med match då du använder dig 

av ett inre samtal?  

15. När använder du dig av inre samtal under match? 

Innan? 

I början? 

I slutet? 

2.4 Vad har samtalen för funktion 

16. Vad är orsakerna till att du använder det? 

För att ge dig själv en positiv känsla? 

För att fokusera på̊ rätt saker? 

Annan anledning? 

17. Vad vill du uppnå med användningen av inre samtal?  

Kan det höja prestationen på något sätt? 

Balans? 

2.5 Effekter av inre samtal 

18. Hur anser du att inre samtal påverkar din prestation under match? 

Positivt? 

Negativt? 



 

Beskriv gärna närmare? 

19. Hur stor påverkan har inre samtalet på din prestation under match? 

Del 3: Avslutningsvis 

20. Inre samtal kan ske mer eller mindre medvetet. Hur ser dina inre samtal ut under match? 

21. Använder du dig av det inre samtalet på ett optimalt sätt eller skulle du vilja förändra din 

användning?  

22. Är det något du vill tillägga? 

23. Har du någon fundering kring ämnet? 

 

Tack så mycket för att du ställde upp på denna intervju!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3  
Informationsbrev 

 

Hej Bordtennisspelare! 

Du har härmed blivit förfrågad om du vill delta i en studie gällande användning av den 

mentala strategin inre samtal(tankar och samtal vi för med oss själva). Jag som gör studien 

heter Mattias Ekdahl och går mitt fjärde år på Gymnastik- och Idrottshögskolan(GIH) i 

Stockholm. Ditt deltagande kommer att bygga på att du bli intervjuad av mig. Innan du 

bestämmer dig för om du vill delta eller inte önskar jag att du läser igenom 

informationsbrevet nedan.  

Syftet med studien.  

Syftet med studien är att undersöka svenska seniorlandslagsspelare i bordtennis användning 

av den psykologiska strategin inre samtal före och under match. Jag är nyfiken på hur du 

jobbar mentalt under match.  

Varför du är utvald 

Du har presterat på en hög nivå i bordtennis och spelat i högsta serien i Sverige eller Danmark 

under din karriär. Därför har du en stor erfarenhet hur det är att spela match och förbereda sig 

inför match.  

Medverkan 

Om du bestämmer dig för att delta i studien och sedan känner att du vill avbryta intervjun, kan 

du göra det när du vill utan att behöva förklara varför. Intervju genomförs på 30-45 minuter.   

Vad kommer intervjun handla om 



 

Intervjun kommer att behandla den psykologiska strategin inre samtal i bordtennis. Hur 

användningen ser ut och hur det påverkar prestationen är i fokus under intervjun. Intervjun 

kommer vara mer likt ett reflekterande samtal än en formell intervju, där du delar med dig av 

dina tankar och erfarenheter. Intervjun kommer sedan att transkriberas d.v.s. det inspelade 

materialet skrivs ner på datorn. I texten som intervjuerna sedan mynnar ut i kommer du att 

vara helt anonym och dina personuppgifter kommer inte på något sätt att lämnas ut.  

Vad kommer studien leda till,  

Studien kommer förhoppningsvis leda till att bordtennisspelare blir mer medvetna om det inre 

samtalet och hur det kan användas för att nå en bättre prestation vid pingisbordet.    

 

Om du har frågor kring undersökningen kan jag kontaktas på̊:  

E-post: mattias.ekdahl@hotmail.com  

Telefon: 0708342271 

 

Handledare: Sanna Nordin-Bates Docent, GIH 

E-post: sanna.nordin-bates@gih.se  

 

Mvh/ Mattias Ekdahl  

 


