
 

 

 

 

De exekutiva funktionerna och målorienterat beteende hos fotbollsspelare 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att med neuropsykologiska utredningsverktyg 

undersöka exekutiva funktioner hos allsvenska fotbollsspelare samt 

division 1 spelare. Även sambandet mellan spelarnas exekutiva 

funktioner, gjorda mål och assist undersöktes. 57 herr- och 

damspelare testades. Elva kliniska utredningstest användes. 

Resultaten visade att de allsvenska spelarna hade signifikant bättre 

kapacitet på vissa exekutiva funktioner än spelarna från division 1. 

Även de spelare som gjort flest mål och assist hade i förhållande 

till de som gjort minst, bättre kapacitet på flertalet exekutiva 

funktioner. Den förklarade variansen visade att de exekutiva 

funktionerna, i vissa fall, utgjorde mellan 30 % och 40 % av 

samtliga egenskaper som påverkar spelarnas prestationsförmåga 

mätt i mål och assist. Resultaten indikerar att kapaciteten av de 

exekutiva funktionera kan ha betydelse för fotbollspelares 

sportsliga framgång. 

Nyckelord: Neuropsykologi, fotboll, exekutiva funktioner, 

prestationsförmåga, mål, assist. 
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Abstract 

The purpose of this study was to, with neuropsychological test 

tools, examine the executive functions among soccer players from 

premier league and first division. The relations between the 

players’ executive functions and their goals and assists were also 

examined. 57 male and female soccer players were tested. Eleven 

different clinical test tools were used. The result shows that the 

players from premier league had significant better capacity of their 

executive functions than the players from the first division. Also 

the players who scored most goals and did most assist had better 

capacity in several of their executive functions than the players that 

scored and assisted least. R Square showed in some cases that 30 to 

40 % of the total capacity of the players’ performance in assists and 

goal scoring were provided by the executive functions. The result 

indicates that the capacity of the executive functions among soccer 

players could have importance for their success. 

Keywords: neuropsychology, soccer, executive functions, 

performance, goal, assist. 

¹Supervisor: Professor Roland Gustafson 
Psychologist program, Thesis 

Autumn-07 

 

 

 

 



3 

 

De exekutiva funktionerna och målorienterat beteende hos fotbollsspelare 

Elitidrottare är multidimensionella och komplexa till sin natur (Harmison, 2006). Faktorer av 

psykisk, fysisk, teknisk och taktisk karaktär påverkar deras prestation. Dessutom tävlar 

idrottarna inte i ett vakuum utan deras prestation påverkas även av yttre miljömässiga 

variabler. Med detta som utgångspunkt var syftet med denna studie att med 

neuropsykologiska verktyg mäta kapaciteten på ett antal exekutiva funktioner hos en grupp 

allsvenska fotbollsspelare samt en grupp fotbollsspelare från division 1 och därefter att 

undersöka om kapaciteten av dessa funktioner hade ett signifikant samband mellan spelarnas 

förmåga att göra mål och assist samt den divisionsnivå de var aktiva på. Vidare syftade 

studien till att undersöka hur stor del av de faktorer, vilka påverkar fotbollsspelarens 

prestation, som går att härleda till de exekutiva funktionerna. 

Den idrottspsykologiska forskningstraditionen  

Att använda neuropsykologiska verktyg i försöket att kartlägga och klargöra bakomliggande 

faktorer till idrottsprestationer är inom den idrottspsykologiska forskningstraditionen dock 

ingen självklarhet. Utifrån ett anglosaxiskt perspektiv anses den idrottspsykologiska 

forskningstraditionen gå tillbaka till 1920-talet då det första idrottspsykologiska 

forskningslaboratoriet byggdes upp på University of Illinois (Gould & Pick, 1995). 

Inlärningsprocesser och utvecklingen av idrottarens psykomotoriska färdigheter var 

laboratoriets primära fokus. Ett basebollag var under flera år objekt för ett longitudinellt 

forskningsprojekt med en bredare psykologisk ansats. Tillsammans med ett amerikanskt 

fotbollslag studerades även motivationens betydelse för framgångsrikt idrottande.  

 Motivation kom fortsättningsvis att vara ett centralt tema för den idrottspsykologiska 

disciplinen. Kunskapsinhämtning byggde mer på tränares subjektiva erfarenheter än på 

regelrätt forskning. Som ett exempel på detta kan nämnas tränarhandboken Psychology of 
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coaching (Lawther, 1951). Inte förrän på 1960-talet blev den idrottspsykologiska forskningen 

på allvar ett eget akademiskt område (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).  

 I samband med det att idrottspsykologin utvecklades i empirisk riktning började 

psykometriska test med syfte att mäta idrottarens psykologiska egenskaper skapas. Resultatet 

användes sedan som utgångspunkt för lämplig prestationshöjande intervention (Ogilvie & 

Tutko, 1966). Som exempel kan nämnas Athletic motivation inventory. Traits, idrottarens 

personlighet och motivation var detta tests fokus. Neuropsykologiska aspekter belystes inte. 

 Fokuset på idrottarens personlighet kom att minska under sjuttiotalet då validiteten av 

de idrottspsykologiska forskningsresultaten ifrågasattes, de ansågs inte bygga på tillräckligt 

tillförlitliga eller generaliserbara mätmetoder (Williams, 2006). Istället kom forskningen att 

sätta idrottarens miljö i centrum. Tanken om att idrottsprestationer var en kombination av 

idrottarens personlighet och den yttre miljöns betingelser började vinna gehör och blev ett nytt 

forskningsområde. 

 Under åttiotalet blev den kognitiva psykologin allt viktigare inom sportvärlden. 

Idrottarens förmåga att visualisera och använda sina tankar ansågs som avgörande för en 

framgångsrik prestation (Railo, 1975; Railo, 1983; Uneståhl, 1979). Bakgrunden till detta var 

bl.a. forskningsresultat som visade att mental visualisering och träning i samband med fysisk 

inlärning ökade prestationen samt gav ett bättre slutresultat (Ryan & Simons, 1981). 

 Från nittiotalet och framåt har den idrottspsykologiska forskningens huvudområden 

delats upp och fördjupats i olika specialgrenar som; ungdom och idrott, gruppdynamik, 

inlärningsprocesser, klinisk rådgivning, test och utredning, mental träning samt välmående 

(Singer, 1996). I och med att den idrottspsykologiska forskningen vuxit, så har även 

metastudier blivit en del av det idrottspsykologiska forskningsområdet (Meyers, Whelan & 

Murphy, 1996).   

http://www04.sub.su.se:2068/ids70/p_search_form.php?field=au&query=ryan+e+dean&log=literal&SID=91228c35e9828a4337bc690f30dde3d4
http://www04.sub.su.se:2068/ids70/p_search_form.php?field=au&query=ryan+e+dean&log=literal&SID=91228c35e9828a4337bc690f30dde3d4
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          På grund av den anglosaxiska dominansen inom det idrottspsykologiska 

forskningsområdet blir forskning från andra delar av världen inte alltid uppmärksammad. 

Under den sovjetiska eran var dock den idrottspsykologiska forskningstraditionen i Östeuropa 

stor. Som exempel kan nämnas att Leipzig Institute of Sport under sjuttiotalet hade 900 

anställda, varav hälften forskare (Garfield & Bennett, 1984). Med kunskaper hämtade från det 

sovjetiska rymdprogrammet vidareutvecklade institutet psykisk självreglering, att via 

yogaliknande övningar kontrollera psykofysiologiska processer.  Detta ansågs ha bidragit till 

den Östtyska och Sovjetiska idrottsdominansen under 1970- och 80-talen. Efter 

sovjetunionens fall har den Östeuropeiska forskningstraditionen rasat samman då flera 

forskare flyttade till väst samt att de kvarvarande förlorat sitt statsunderstöd (Williams et al., 

2006). 

Neuropsykologi och fotboll 

Resultatet av neuropsykologisk testning kan ge en mångfasetterad bild av både individens 

styrkor och svagheter. Dock har det neuropsykologiska perspektivet i förhållande till fotboll 

och även övrig idrott, varit begränsat till enbart individers svagheter och 

funktionsnedsättningar. Vid sökning utifrån soccer +neuropsychology på Google Scholar 

2007-11-09 hänvisades det till 748 artiklar. De flesta av dessa artiklar hade skador, 

funktionsnedsättningar eller hjärnskakning som huvudbegrepp i sina rubriker. Exempel på 

dessa artiklars innehåll var huruvida regelbundet utövande av fotboll kan ge framtida 

funktionsnedsättningar på minne och mentala processer (Matser, Kessels, Jordan, Lezak, & 

Troost, 1998). Ett annat exempel var hur och med vilka medel en riktig och saklig bedömning 

av hjärnskakning på idrottsmän skall göras (Echemendia & Cantu, 2003).   

          I boken Sports neuropsychology (Echemendia, 2006) beskrivs de senaste tjugo årens 

neuropsykologiska forskningshistoria inom idrotten. Fokus i boken ligger på bedömning och 

behandling av hjärnskador samt riktlinjer för när idrottsmannen kan återgå till spel efter 
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skada.  Även olika datoriserade bedömningstest presenteras och jämförs på ett intressant sätt. 

När boken recenserades i British Journal of Sports Medicine (Clausen, 2006), fick bokens 

redaktör ett gott omdöme för det sätt på vilket de senaste 20 åren av neuropsykologiskt arbete 

inom idrotten sammanfattats. Dock kritiserades redaktören för den ensidiga fokuseringen på 

nordamerikanska forskningsrön och för att viktig forskning från andra delar av världen inte 

fanns redovisad. Redaktören fick också kritik för att alltför ensidigt vara fokuserad på 

amerikansk fotboll och att viktiga aspekter av hjärnskakning bland utövare inom andra 

idrotter inte togs upp. Boken innehåller inga uppgifter om förekomst av neuropsykologisk 

forskning eller användande av neuropsykologiska verktyg i differentialpsykologiska försök - 

att bedöma hela vidden av fotbollsspelares eller andra idrottares friska prestationsförmåga. I 

British Journal of Sports Medicine (Clausen, et al., 2006), får redaktören heller inte kritik för 

att detta saknas, vilket kan tolkas som att det fram till idag saknas publicerad forskning på 

området.  

          Publicerad forskning på sambandet mellan fotbollsprestationer eller idrottsprestationer i 

stort och kapaciteten på idrottarens mentala processer och hjärnaktiviteter, utifrån ett 

neuropsykologiskt perspektiv, har alltså inte gått att finna. Detsamma gäller forskning på 

möjligheten att inom idrott använda neuropsykologiska verktyg i differentialpsykologiskt 

syfte.  

          Med detta som bakgrund blev studien indirekt bärare av en ansats att inom 

fotbollsvärlden bredda det neuropsykologiska perspektivet. Att inte begränsa fokus till 

funktionsnedsättningar och skador utan även belysa och utreda det friska och positiva och 

därmed öppna för möjligheten att tillföra ny kunskap i syfte att i framtiden eventuellt kunna 

hjälpa spelare att ta tillvara på, utveckla och kompensera fotbollsbeteende utifrån vad 

spelarnas exekutiva förmågor påvisar.  
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De exekutiva funktionerna 

Att utreda och bedöma exekutiva funktioner kan dock innebära svårigheter. Dels är de 

teoretiska referensramarna inte enhetliga, men framförallt så skiljer sig subjektens vardagliga 

uppgifter markant från testsituationens systematiskt bundna och väl avgränsade test (Bartfai, 

2000).  

          I sökandet efter att förstå hjärnans funktioner, har utgångspunkten ofta varit anatomiska 

korrelat. För att klargöra de regionala områdenas funktion och betydelse har beteende, 

upplevelse och perception studerats hos individer med lesioner/tumörer på ett fokalt område. 

Resultaten har sedan jämförts med friska individer eller hur subjektet fungerade före skadan 

(Bartfai, 2000; Goldberg, 2001; Luria, 1966).  

          Psykologiska funktioner är dock inte avgränsade till specifika regioner utan tycks 

fungera i mer komplexa system med olika delfunktioner. Delfunktionerna är lokaliserade till 

bestämda regioner med nervsystemet som ständigt distribuerande helhet (Nyman, 2000). 

Detta leder till att fokala skador kan orsaka symptom som inte överensstämmer med skadans 

lokalisering på grund av att det distribuerande systemet för en annan funktion har blivit stört, 

The Disconnection Syndromes (Geschwind, 1965; Luria 1966). The Disconnection 

Syndromes har på senare år delvis ifrågasatts. Med hjälp av fMRI, att in vivo följa hjärnans 

signaler utifrån en bestämd stimulus, upptäcktes att hjärnregionerna har flera kontakt- och 

återkopplingsvägar mellan sig och att signaler skickas samtidigt på samtliga vägar. Dessa 

signaler kan gå med olika hastighet. Till följd av detta behöver en funktionsnedsättning inte 

enbart vara en konsekvens av att en region blivit utslagen av en fokal lesion, eller att 

distributionen mellan olika hjärndelar helt har brustits. Det kan även handla om att någon av 

distributions- eller återkopplingsvägarna inte fungerar tillfredställande (Catani & Ffytche, 

2005). 
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          Teoretiskt kan hjärnan delas in i tre huvudregioner och individens perceptuella förmåga 

beror på hur samverkan mellan dessa områden fungerar (Andersson, 2000; Bartfai, 2000; 

Luria, 1966). 

 Region I består av hjärnstammen med limbiska systemet och hippocampus. 

   Huvudsaklig funktion för denna region är att reglera vakenhet och aktivitetsnivå i 

   hjärnan samt ge tonus till perceptionen. Området är även viktigt för minnet då det 

   avgör relevansen för att lagra inkommande information. Skador på detta område ger 

   bl.a. problem med diskriminering av stimuli, att individen ger samma respons på alla 

   stimuli samt att individen får svårt med vakenheten.  

 Region II består av occipitala, temporala och de parietala loberna. Dessa områden tar  

   emot, analyserar och kodar inkommande information samt integrerar denna med 

   befintlig information. Skador på dessa områden ger förlust av syn, hörsel och känsel 

   samt nedsatt kodningsfunktion.  

 Region III består av frontalloberna. Huvuduppgifterna för dessa lober är planering, 

    initiering, kontroll och utvärdering. Skador på dessa områden leder till svårigheter 

   att se helheten bland detaljer och planera utifrån detta. Även om individen kan utföra 

   en handling och vet vad som bör göras kan denne få svårt att initiera och fullfölja 

   handlingen. Förmågan att hitta nya lösningar kan också bli nedsatt.  

          Frontalloberna som också kallas prefrontala cortex (PFC), ett begrepp som myntades i 

samband med studier av djur och deras hjärnfunktioner (Rose & Woolsey, 1948), kan i sin tur 

delas upp i fyra regioner (Stirling, 2002). Dessa regioner är: 

 Dorsolaterala prefrontala cortex, DLPFC, Brodmanns area 9 och 46, med ansvar för 

                planering av handlingar och begreppsbildning. även innefattande 

    arbetsminnesfunktionen samt tidsföljds- och källminnesfunktioner.  

 Orbitala frontala cortex, OFC, Brodmanns area 11, 12, 13 samt 14, med uppgift att 
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    hämma icke acceptabla beteenden i relationen med andra människor. 

 Mediala frontala cortex, MFC, Brodmanns area 25 samt 32, med ansvaret att förse  

    våra sinnesintryck med en emotionell ton. Detta görs via direkta förbindelser med 

                det limbiska systemet. 

 Gyrus Cinguli, Brodmanns area 24, övervakar yttre händelser och inre tankar/planer,  

   kategoriserar och sorterar dessa och ger därefter adekvat respons.  

          Brodmanns map är en numrerad indelning av hjärnan som ganska nära sammanfaller 

med de olika delarnas specifika uppgifter och funktioner (Brodmann, 1909). Denna indelning 

uppdateras ständigt utifrån att forskning forsätter att göra nya upptäckter (Kolb & Whishaw, 

2003).  

          Det finns studier som hävdar att nämnda uppdelning av frontalloberna är för dikotom 

(Barbas, 2006). När det t.ex. gäller minnesfunktionerna har det påvisats att alla de olika 

regionerna i PFC är inblandade. DLPFC ansvarar för arbetsminnet, MFC har en speciell 

uppgift när det gäller långtidsminnesfunktionen och OFC styr det emotionella minnet.  

          Studier som stödser nämnda uppdelning och förståelse av områdenas uppgifter visar att 

lesioner på PFC kan leda till att individen blir hämmad i spontanitet och nyskapande och 

mister förmågan att se en mångfald av möjligheter (Kohl & Taylor, 1981). I en studie fick en 

patientgrupp med frontallobslesioner och en frisk kontrollgrupp i uppdrag att utifrån vissa 

regler, på tid, göra så många olika figurer som möjligt. Patientgruppen gjorde signifikant färre 

figurer och persevererade mer än den friska kontrollgruppen (Jones-Gotman & Milner, 1977).  

          Individer med lesioner på DLPFC kan få nedsatt strategiförmåga (Milner & Petrides, 

1984; Shallice, 1988). I en studie fick ett antal individer i uppgift att utifrån vissa regler och 

på tid, lösa ett antal uppgifter. Deltagarna med lesioner på DLPFC hade signifikant större 

svårigheter att klara att genomföra alla uppgifterna och bröt oftare mot de uppsatta reglerna 

jämfört med den friska kontrollgruppen (Shallice & Burgess, 1991).  
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          Även PFCs betydelse för bedömning av vardagssituationer har undersökts. I en studie 

ombads deltagarna att bedöma priset på en såmaskin. För att klara detta antogs att deltagarna 

måste skapa en strategi för att komma fram till priset genom att bedöma vad som är en typisk 

såmaskin, möjligt prisintervall samt val av ett lämpligt pris för en såmaskin av medelgod 

standard.  I studien framkom att deltagarna med lesioner på frontalloberna och då oftare på 

den högra, hade signifikant svårare att klara denna uppgift än den friska kontrollgruppen 

(Shallice & Evens, 1978).  

          Lesioner på DLPFC kan även leda till att individen får en nedsatt inhiberingsförmåga 

(Milner, 1964). För att kartlägga frontallobernas betydelse för människans inhiberingsförmåga 

har bl.a. Strooptestet använts (Bohnen, Jolles & Twijnstra, 1992; Perret, 1974).  I detta test 

skall subjektet verbalt och så snabbt som möjligt återge de färger som ett antal ord är tryckta 

med. Inhiberingsförmågan prövas genom att ordens färg inte överensstämmer med den 

skrivna innebörden, en annan färg, och att det är lättare att läsa orden än att ange deras färg.  I 

dessa studier har det framkommit att patienter med lesioner på framför allt vänstra 

frontalloben har signifikant svårare att klara uppgiften i jämförelse med den friska 

kontrollgruppen (Perret et al, 1974).           

          För att förstå arbetsminnet och dess funktioner har flera studier av DLPFC gjorts på 

både människor och icke mänskliga primater. I ett fördröjnings– och responstest upptäcktes 

att schimpanser med frontallobslesioner, jämfört med normala schimpanser, hade nedsatt 

förmåga beträffande kapaciteten på arbetsminnet. I testet fick schimpanserna se hur mat 

placerades under en duk i en skål bland flera andra tomma skålar. Därefter avskärmades 

schimpanserna under några sekunder från att se skålarna innan de fick möjlighet att hämta 

matbiten. De schimpanser som hade frontallobslesioner chansade i högre grad på var maten 

fanns än vad de friska schimpanserna gjorde. Slutsatsen av denna studie var att schimpanserna 

med frontallobslesioner hade störd minnesfunktion (Jacobsen, 1935; Jacobsen, 1936). I en 

http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=bohnen+n&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=bohnen+n&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=bohnen+n&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=twijnstra+a&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
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senare studie tränades icke mänskliga primater att dagligen hämta mat placerad någonstans 

bakom ett stort antal dörrar. Varje dag skiftade maten plats och den låg aldrig bakom samma 

dörr två gånger. De friska primaterna i kontrollgruppen fann snart på strategier där de sökte 

igenom dörrarna utan att återkomma till redan undersökta eller använda matdörrar. Primaterna 

med lesioner på DLPFC var mycket mer ineffektiva och återkom oftare till redan undersökta 

dörrar samt dörrar som det tidigare varit mat bakom. Slutsatsen från denna studie var att 

lesioner på DLPFC kan leda till störd arbetsminnesfunktion (Passingham, 1985).  

          Som arbetsinstrument i studier på människans arbetsminne har olika korttest använts. I 

en studie konstruerades en kortlek där varje kort hade två sorters stimuli, ord eller bilder. När 

ett frågetecken kom upp på något av korten skulle subjektet återge vilket av kortets stimuli 

som senast visats. För att klara denna uppgift måste subjektet inte bara minnas de ord och 

bilder som tidigare visats, utan också minnas ordningsföljden (Milner, Corsi & Leonard, 

1991). I ett annat kortexperiment 
 
presenterades subjektet för en kortlek där korten hade tolv 

olika stimuli, ord och bilder. Dessa stimuli var lika på alla korten. Korten skiljde sig åt genom 

att orden och bilderna var placerade på olika ställen. Utan att peka ut samma stimulus två 

gånger fick sedan subjektet gå igenom kortleken och peka ut när ett ord eller en bild hade en 

ny placering (Milner & Petrides 1984). I båda dessa studier hade försökspersonerna med 

frontallobslesioner problem. I första testet kunde de känna igen kortets stimuli men hade 

problem att återge i vilken ordning korten visats. För att klara det andra testet måste 

försökspersonerna klara av att i sitt minne lagra och återge en ständigt utökad sekvens av kort 

samtidigt som denna dynamiskt utökade sekvens hela tiden skulle jämföras med nuet. Detta 

kräver både ett fungerande minne och en fungerande strategi för att organisera minnesbilderna 

av tidigare kort. Försökspersonerna med lesioner på DLPFC klarade detta sämre än de friska 

personerna. Slutsatsen av dessa studier var att individer med störningar i DLPFC har sämre 

förmåga att tänka strategiskt. De har också sämre minneslagringsförmåga samt reducerad 
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förmåga att snabbt återkoppla till minnet, vilket även senare forskning stödjer (Petrides, 

2000). 

          Ovan nämnda neurofysiologiska upptäckter har stöd i studier gjorda med functional 

magnetic Resonance Imaging (fMRI). Genom att anta att en ökad aktivitet i ett visst område 

av hjärnan medför ökad blodgenomströmning, så används fMRI som en metod för att söka 

sambandet mellan olika hjärnfunktioner och de hjärndelar som ansvarar för funktionen i fråga. 

Denna teknik bygger på en kamera som med hjälp av ett kraftigt magnetfält registrerar 

syreöverskott (Nyberg, 2002). Studier, vilka med hjälp av fMRI-tekniken studerat 

arbetsminnet, visar att arbetsminnet på primater, mänskliga samt icke mänskliga, är 

lokaliserat till DLPFC. Den mer exakta lokaliseringen påverkas av perceptionens visuo-

spatiala eller fonologiska karaktär. Det har även framkommit att människor och icke 

mänskliga primater använder olika delar av frontalloberna när det gäller arbetsminnets 

funktion (Courtney, Petit, Maisog, Ungerleider & Haxby, 1998; Stephen, Cheryl, Stephanie, 

Simon & Claude, 2005). 

          Enligt en vedertagen modell är arbetsminnet tredelat i en central exekutiv enhet samt 

två biträdande system, det visuo-spatiala och det fonologiska. Denna modell har senare 

utökats med ett tredje biträdande system, den episodiska bufferten. Inkommande stimuli 

uppmärksammas, analyseras och manipuleras i de biträdande systemen för att därefter skickas 

vidare till den centrala exekutiva enheten för sammanställning och beslut (RepovŠ & 

Baddeley, 2005). Denna modell har dock svårt att finna neuroanatomiska korrelat för den 

centrala exekutiva enheten. En alternativ modell har lyfts fram, där den centrala exekutiva 

enheten ses som tredelad utan överordnad styrning. (Goldman-Rakic, 2000). Detta alternativa 

sätt att beskriva arbetsminnet har i sin tur vidareutvecklats i en modell där arbetsminnet 

beskrivs mer som en akut funktion i samarbete med det neuronala systemet (Castner, 

Goldman-Rakic & Williams, 2004; Hazy, Frank & Reilly, 2006; Postle, 2005). I denna 
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modell föreslås att PFC är laddat av aktiva representationer av hur individen skall agera i 

olika situationer. Dessa representationer uppdateras ständigt via basala ganglierna och 

amygdala. Förstärkningsmekanismer baserade på mellanhjärnans dopaminsystem, det striatala 

och det limbiska, lär PFC sig själv och andra områden i hjärnan att kontrollera sig själva och 

tänka strategiskt och uppgiftsorienterat. Mängden dopamin, som påverkas av situationens 

dignitet, styr hur snabbt vi agerar på inkommen information.  

          Arbetsminnets kapacitet påverkar förmågan att i minnet lagra och återhämta verbal 

information, vilket i sin tur påverkar individens agerande.  Om kapaciteten är för liten klarar 

individen endast att processa den nya informationen och klarar inte att länka den till tidigare 

lagrad information. Individens förmåga att utöka informationsbanken samt att på ett adekvat 

sätt använda sig av tidigare lagrad information, begränsas därmed (Daneman & Carpenter, 

1983). Kapaciteten på individens arbetsminne styr även förmågan att återskapa 

representationer av tidigare erfarenheter samts behålla dessa i fokus trots störande påverkan 

(Engle, Kane & Tuholski, 1999). 

          En individ med lesioner på MFC kan få nedsatt omdömes- och planeringsförmåga, 

vilket kan ta sig uttryck i ett icke socialt accepterat uppträdande och opassande affektivt 

utspel. Det är heller inte ovanligt att lesioner på MFC eller dess distributionsvägar leder till ett 

labilt och lätt irriterat beteende, nedsatt förmåga att utrycka sig emotionellt samt förlorad 

initiativförmåga och apati (Barrash, Tranel & Anderson, 2001).  

          Lesioner på OFC kan leda till förändringar av individens sociala och sexuella beteende 

och till en livsstil präglad av ett promiskuöst och hämningslöst agerande (Blumer & Benson, 

1975; Walker & Blumer, 1975). Till stora delar råder det konvergens mellan tidigare och 

senare studier på OFC (Andersson, Bechara, Damasio,Tranel & Damasio, 1999; Baird, 

Wilson, Bladin, Saling & Reutens, 2006). En svaghet är att resultat från dessa studier ofta 

bygger på ett mindre antal singel-case-studier och att samma metoder återkommande, utan 

http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=barrash+joseph&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=tranel+daniel&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=tranel+daniel&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=tranel+daniel&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
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försök till andra infallsvinklar, som utökande gruppstudier, används.  Kvantitativa studier 

finns dock (Dolan, Deakin, Roberts & Anderson 2002). Med hjälp av fMRI jämfördes 

storleken på frontal- och temporalloberna hos en frisk kontrollgrupp samt hos en patientgrupp 

med diagnosen impulsiv personlighetsstörning. Resultatet visade att det inte fanns någon 

skillnad mellan patientgruppen och kontrollgruppen beträffande storleken på frontalloberna. 

Däremot var temporalloberna 20 % större hos kontrollgruppen. Detta resultat indikerar 

temporallobernas betydelse framför frontalloberna gällande uppvisande av socialt avvikande 

beteende.  

          Studier gjorda med hjälp av Positron-Emissions-Tomografi (PET) stöder även den 

uppdelning av PFC som ger Gyrus Cingulis det övervakande ansvaret för vårt agerande i 

relation till vår perception. När individen utsätts för nya skeenden och mönster aktiveras 

Gyrus Cinguli. Men så snart det nya blir till rutin tycks ansvaret för att behandla dessa stimuli 

flyttas till andra områden längre bak i hjärnan och automatiseras (Cobetta, Miezen, 

Dobmeyer, Shulman & Petersen, 1991; Dolan, Fletcher, Frith, Friton, Frackowiak & Grasby, 

1995; Pardo, Pardo, Janer & Raichle, 1990).  

          Det har gjorts ett antal studier i försök att klargöra lateraliseringen av frontallobernas 

funktioner. En del av dessa studier visar att talförhet är associerat till vänster frontallob (Frisk 

& Milner, 1990; Perret et al, 1974) och att initieringen av unikt skapande är associerat till 

höger frontallob (Jones-Gotham & Milner, 1977). Andra har funnit att vänster frontallob 

ansvarar för inkodning av information och att höger ansvarar för återgivning (Fletcher, 

Shallice, Frith, Frackowiak & Dolan, 1998; Habib, Nyberg &  Tulving, 2003; Owen, Milner, 

Petrides & Evans, 1996). Detta dikotoma synsätt har dock ifrågasatts i studier, vilka pekar på 

att användandet av vänster eller höger frontallob även påverkas och styrs av karaktären på 

aktuella stimuli samt minneskravet (Iidaka, Tetsuya, Sadato, Yamada & Yonekura. 2000). Det 

http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=fletcher+p+c&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=fletcher+p+c&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=fletcher+p+c&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=fletcher+p+c&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=frith+c+d&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=frith+c+d&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=frith+c+d&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=dolan+r+j&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=dolan+r+j&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=dolan+r+j&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=nyberg+lars&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=tulving+endel&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=owen+adrian+m&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=owen+adrian+m&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=petrides+michael&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=iidaka+tetsuya&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=sadato+norihiro&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=sadato+norihiro&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=sadato+norihiro&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=yonekura+yoshiharu&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
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finns även indikationer på att frontallobernas funktion inte är könskonvergenta (Goldberg, 

Podell, Harner & Silvana, 1994).  

          Frontallobernas sätt att arbeta och lösa problem kan teoretiskt beskrivas som ett antal 

beteendesekvenser som står i beredskap att utlösas vid en given stimulus (Damasio, 2003). 

Dessa beteendesekvenser är organiserade i hierarkiskt kognitiva scheman (Cooper & Shallice, 

2006). Hela detta system av kognitiva scheman övervakas av ett överordnat system, kallat 

Supervisory Attention System, SAS (Norman & Shallic 2000; Shallic, 2004). Detta system 

styr även energimängden, vilken individen behöver för att klara sin uppgift. Det mesta av vad 

en individ gör, tycks ske relativt automatiskt. SAS övervakar dock hela tiden våra 

rutinmässiga handlingar och kan när som helst sätta sig över dessa. Normalt fungerande 

individer har alltid tillgång till en viss potential av flexibilitet. Flexibiliteten uppstår genom att 

SAS sätter sig över de automatiskt styrda beteendena för att i den rådande situationen 

åstadkomma ett mer adaptivt agerande.  

Hypotes kring fotboll och de exekutiva funktionerna 

Om ovan nämnda exekutiva modeller och forskningsresultat överförs till fotboll borde detta 

betyda att spelare med optimalt fungerande DLPFC och Gyrus cinguli har större och friare 

möjligheter att lösa sina uppgifter än spelare med mindre optimalt fungerande DLPFC och 

Gyrus Cinguli. Detta på grund av tillgången till fler spelscheman som kan anpassas efter 

rådande situation, vilket gör att motståndaren får svårare att hinna med och förutse vad 

spelaren kommer att göra. Spelare med svagare funktion av DLPFC och Gyrus cinguli borde 

vara mer stereotypa i sin spelstil och använda sig av färre fotbollsbeteenden för att lösa sina 

uppgifter, vilket bl.a. leder till att spelaren kan bli mer lättläst och därmed lättare för 

motståndarna att neutralisera.  

          Vidare borde spelare med större kapacitet på arbetsminnet snabbare kunna processa den 

akuta spelsituationen och snabbare koppla den till tidigare lagrade spelerfarenheter samt 

http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=goldberg+elkhonon&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=goldberg+elkhonon&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=goldberg+elkhonon&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=goldberg+elkhonon&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=harner+richard&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
http://www04.sub.su.se:2849/ids70/p_search_form.php?field=au&query=harner+richard&log=literal&SID=7d6724660b674cbe7112806dc96267d3
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tränarens instruktioner, vilket leder till snabbare framplockning av det optimala 

fotbollsbeteende som den ögonblickliga spelsituationen kräver. Även om en spelare har 

tillgång till ett brett register av olika konkreta fotbollsbeteenden, styrs detta ändå av 

arbetsminnets kapacitet. Om minneskapaciteten är för liten, kommer processandet av nuet att 

hämma kontakten med minnesbanken och framplockandet av ett adekvat fotbollsbeteende. 

Detta, i sin tur, gör att motståndaren lättare kan hinna neutralisera spelaren och erövra bollen.  

          På grund av skillnaden i tempo mellan de olika divisionsnivåerna i fotboll så krävs det 

att spelare på högre nivå snabbare utvärderar situationen, snabbare fattar beslut om vad som 

skall göras samt slutligen, i den akuta situationen, genomför rätt fotbollsbeteende. Detta borde 

leda till att spelare med bättre utvecklade exekutiva funktioner generellt spelar i högre 

divisioner och att spelare med mer normalt utvecklade exekutiva funktioner spelar på lägre 

nivåer.  

          Utifrån ovan nämnda hypoteser undersöktes följande frågeställningar; 

 Är de exekutiva funktioner som främst går att härleda till DLPFC och Gyrus Cinguli 

    generellt sett bättre utvecklade hos allsvenska spelare än hos spelare i lägre 

    divisioner?  

 Är de exekutiva funktioner som främst går att härleda till DLPFC och i viss mån 

  Gyrus Cinguli, bättre utvecklade hos de spelare som gör flest mål och assist än hos 

  den grupp spelare som gör minst mål och assist? (Assist = Sista framspelningen, 

  passningen till den som gör mål.) 

 Hur stor del av den totala mängd faktorer som påverkar spelarnas prestationsförmåga 

   utgörs av de exekutiva funktioner som främst går att härleda till DLPFC och i viss 

   mån Gyrus Cinguli?  

 Finns det köns- eller spelpositionsskillnader på den exekutiva profil som går att 

   härleda främst till DLPFC och i viss mån Gyrus Cinguli?  
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Metod 

Deltagare 

I studien deltog totalt 57 spelare i ålder 17 till 37 år, 31 män (medelålder 24 år, SD 4 år) och 

26 kvinnor (medelålder 24,2 år, SD 4,7 år). 29 spelare var aktiva på allsvensk nivå 

(medelålder 25,3 år, SD 4,2) och 28 stycken spelade i division 1 (medelålder 22,8 år, SD 4,1 

år). Spelarna kom från 6 allsvenska lag och 5 division 1 lag. Av samliga spelare var 31,6 % 

forwards, 42,1 % mittfältare och 26,3 % backar.  

          45 av de 57 spelare som deltog i studien lämnade underlag över hur många 

seriematcher de spelat i kombination med hur många mål samt assist de gjort under 

säsongerna 2005, 2006 samt 2007. Av dessa 45 spelare var tretton stycken allsvenska 

herrspelare, fjorton stycken var herrspelare från division 1, elva stycken var allsvenska 

damspelare och sju stycken var damspelare från division 1. Under dessa tre säsonger gjorde 

varje spelare 0,20 mål, 0,18 assist samt fick totalpoäng (mål + assist) 0,39 i genomsnitt per 

spelad match, se tabell 2.  

          Av den totala testgruppen på 57 spelare lämnade 42 spelare uppgifter om sin 

kroppslängd samt kroppsvikt. 36 spelare lämnade underlag för hur länge de tränat aktivt i 

organiserad klubbfotboll (Fotbollstid) samt hur länge de tränat på sin spelposition (Rolltid).  

Tabell 1.  

Spelarna fördelade på lagdelar och divisionsnivå 

  

                Samtliga spelare 
                     Frekvens            Procent 

                                             

             Allsvenskan  
               Frekvens         Procent 

                                       

          Division 1 
           Frekvens         Procent 

 

  

Forward 18 31,6 10 34,5 8 28,6 
  Mittfält 24 42,1 14 48,3 10 35,7 

  Back 15 26,3 5 17,2 10 35,7 

   

Totalt 57 100,0 29 100,0 28 100,0 

 

Tabell 2.  

Deskriptiv statistisk för mål, assist samt totalpoäng 
 

  Måltotalt Assistotalt Totalpoäng 

Deltagare  45 45 45 

Medelvärde 0,20 0,18 0,39 
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Median 0,17 0,15 0,33 

Typvärde ,019 0,00 ,039 

Percentiler 20 ,049 ,044 ,097 

80 0,39 0,27 0,65 

 

Material 

De papper-och-penna-test som användes i studien valdes utifrån kriterierna att de tidigare 

skall ha använts i forskning om de exekutiva funktionerna, vara väl beprövade och normerade 

samt att de dagligdags används i kliniska sammanhang. Dessa test kompletterades med ett 

datoriserat test, där inte bara kapaciteten av de exekutiva funktionerna testades, utan även de 

exekutiva funktionerna kopplat till processhastighet och psykomotorik. 

          Följande papper-och-penna-test, som är hämtade ur testbatteriet D-KEFS och 

distribuerat av testföretaget Harcourt Assessment, användes:  

          Mönsterflöde.(Design Fluency) Detta test har utvecklats successivt i samband med 

studier av DLPFC och visat sig vara sensitivt för funktionsnedsättningar till följd av lesioner 

av PCF (Evans, Ruff & Gualtieri, 1985; Jonas-Gotman et al., 1977; Regard, Strauss & Knapp, 

1982). Testet mäter förmågan att inom givna ramar skapa en mångfald av lösningar med 

minimal perseveration. Det består av ett antal rader med rutor som innehåller ett antal 

osymmetriskt utplacerade prickar. Testpersonerna får 60 sekunder på sig att med hjälp av fyra 

streck, förbinda prickarna i varje ruta till så många olika mönster som möjligt. Testet finns 

sedan i ytterligare två delmoment där rutorna innehåller både fyllda och ofyllda prickar som 

subjekten skall göra mönster av, utifrån att endast använda de ofyllda prickarna samt att växla 

mellan fyllda och ofyllda prickar. Testets primära mått är tid.  Samtliga delmoment användes i 

studien och resultaten lades samman.  

          Color Word Interference. Förlagan till detta klassiska test utvecklades för att studera 

interferenseffekter (Stroop, 1935) och har sedan vidareutvecklats och då även använts i 

kliniska studier för att bedöma funktionsnedsättningar till följd av mindre hjärnskador 
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(Bohnen et al., 1992). Testet mäter förmågan till inhibering och kognitiva växlingar. Subjektet 

skall inhibera en verbal automatiserad respons, som att läsa orden grön, röd eller blå. Istället 

skall den oförenliga färg som orden är tryckta med uttalas. I nästa moment har vissa av 

färgorden fått en ram runt sig. Dessa ords tryckta färg skall då inte sägas utan istället skall 

orden, grön, röd eller blå, läsas. Subjektet får i uppgift att så fort som möjligt utan att göra 

några fel säga ordens tryckta färg samt läsa de färgord som har en ram runt sig. Testet görs i 

fyra delmoment där resultatet av delmoment ett och två redovisas tillsammans. Delmoment tre 

och fyra redovisas var för sig. Testets primära mått är tid. 

          Trail Making Test, TMT. Detta test utarbetades under 1930 och 40-talen som ett 

kompletterande test till intelligenstestning (Partington & Leiter, 1949). Genom kliniska 

studier upptäcktes att testet även kan fungera som indikator på hjärnskador (Reitan, 1955; 

Reitan, 1958). Testet mäter subjektets förmåga att hålla igång ett flertal processer samtidigt. I 

testet skall subjektet avsöka ett område stort som ett A3 ark, på vilket tryckta bokstäver från A 

till P samt siffror från 1 till 16 finns utspridda. Subjektet skall i första momentet med ett 

sammanhängande streck binda ihop siffrorna 1 till 16 i nummerordning. I det andra momentet 

skall subjektet binda samman bokstäverna i bokstavsordning. I det tredje och sista momentet 

skall subjektet sammanbinda siffrorna och bokstäverna i nummer- och bokstavsordning 

kombinerat. För delmoment ett och två läggs resultatet samman. Delmoment tre redovisas för 

sig. Testet primära mått är tid.  

          Det normativa underlaget för D-KEFS tester bygger på tester gjorda på 1700 individer i 

åldrarna 8 till 89 år. Förutom ålder är urvalet gjort utifrån kön, etnicitet, utbildningsnivå samt 

var i USA individerna är bosatta (Delis, Kaplan & Kramer, 2001). 

          Beträffande reliabiliteten för deltestet Mönsterflöde ligger den genomsnittliga test-retest 

koefficient för alla åldersgrupper från r 0,32 till r 0,58, beroende på vilken av testets 

betingelser som mäts. Dock är korrelationskoefficienten på två av de tre betingelserna i testet 

http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=bohnen+n&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=partington+john+e&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=leiter+russell+graydon&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=reitan+ralph+m&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
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högre för åldersintervallet 20 – 29 år, där det högsta värdet är r 0,73. Test-retest koefficienten 

för Color Word Interference har ett intervall från r 0,62 till r 0,76 och TMT har intervallet r 

0,38 till r 0,59. Ovannämnda D-KEFS test har, för ålderkategorin 20 till 29 år, en intern 

konsistens inom intervallen r 0,69 till r 0,82 (Delis et al., 2001; Shunk, Davis & Raymond, 

2006).  

          På grund av att endast 17 % av D-KEFS samtliga deltests reliabilitetsvariabler uppnår 

nivå r 0,80 så har testbatteriets användbarhet ifrågasatts (Schmidt, 2003). Detta ifrågasättande 

har bemötts genom påpekanden av att nivåerna är likvärdiga med andra idag förkommande 

och väl använda neuropsykologiska test som t.ex. Wisconsin Card Sorting Test (Delis, 

Kramer, Kaplan & Holdnack, 2004). Det har också lyfts fram att den sensitivitet som gör 

testen så användbara när det t.ex. gäller upptäckten av mindre hjärnskador också gör testen 

mycket känsliga för reliabilitetsmätningar. Även det goda resultatet från ett stort antal kliniska 

studier har lyfts fram som argument för testens validitet. 

          CogState Sport är ett datoriserat testbatteri framtaget i syfte att kunna användas för att 

diagnostisera eventuell hjärnskakning hos idrottare. Under försäsongen genomgår idrottaren 

ett baseline-test, vilket sedan kan jämföras med ett test genomfört i samband med en 

förmodad hjärnskakning. För att konstatera att idrottaren återfått sitt habituala tillstånd efter 

hjärnskakning, genomförs testet ytterligare en gång innan idrottaren återupptar träning och 

tävlande.  

          Testet är uppdelat i fem olika deltest, vilka mäter subjektets Reaktionsförmåga, 

Beslutsfattande, Matchning, Arbetsminne, samt Vakenhet. Som stimuli i testen visas olika 

spelkort på en dataskärm. Det är sedan subjektets förmåga att ögonblickligen lösa deltestens 

uppgifter som mäts i hastighet och rätt beslut. I t.ex. deltestet Beslutsfattande skall subjektet, 

så snabbt kortet vänds upp, bestämma om spelkortet är rött eller inte. Om kortet är rött, så ska 

subjektet trycka på K och om inte på D-tangenten. I deltest Matchning visas två spelkort 
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samtidigt. Subjektet skall ögonblickligen bestämma om båda korten har samma färg eller ej. 

Har korten samma färg så skall subjektet trycka på K-tangenten, om inte så skall subjektet 

trycka på Tangenten D. I deltestet Arbetsminne visas ett spelkort. Detta vänds sedan bort till 

förmån för ett nytt. När det nya kortet vänds upp skall subjektet ögonblickligen bestämma om 

det nya kortet är exakt likadant som föregående kort eller ej. Om det är samma kort som visas, 

så skall subjektet trycka på K-tangenten och om det inte är samma kort så ska subjekten 

trycka på tangenten D. I deltestet Vakenhet får subjektet se ett antal spelkort åka fram och 

tillbaka mellan två horisontala linjer. Korten rör sig slumpmässigt och med olika hastigheter. 

Subjektet skall tryck på K-tangenten så fort något av korten rör vid någon av linjerna.  

         Genom att testerna är datoriserade klarar de av att mäta reaktionshastigheten i msec. 

Testen mäter både tid och antal rätt fattande beslut. Även den psykomotoriska kapaciteten 

påverkar resultaten.  

          Cogstate Sports normativa underlag bygger på testning av 300 idrottare i åldrarna 16 till 

40 år (medelålder 21,9, SD 3,9) 269 män och 31 kvinnor rekryterade från universitet och 

idrottsklubbar i Australien. Senare har gruppen kompletterats med 193 barn och ungdomar i 

åldersgruppen 8 till 18 år.  

          Det finns flera studier som visar på Cogstate Sports sensivitet och jämförbarhet med 

andra liknande test (Collie, Makdissi, Maruff, Bennell & McCrory, 2006; Darby, Maruff, 

Collie & McStephen,
 
2002; Echemendía, 2006).  

          Korrelationskoefficienterna för hastighet gällande test-retest inom en timme varierar 

mellan r 0,69 och r 0,90 beroende på vilket av deltesten som avses. Med ett återtest en vecka 

senare ligger värdena mellan r 0,69 och r 0,82. Beträffande subjektets förmåga att fatta rätt 

beslut är den sammanlagda korrelationskoefficienten för samtliga test, med återtest inom en 

timme, r 0,45 samt r 0,47 med återtest en vecka senare. Korrelationskoefficienten för 

hastighet gällande återtest inom en timme för t.ex. deltestet Arbetsminne är r 0,82. Återtest en 

http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+a&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+a&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+a&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=maruff+p&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=bennell+k&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=mccrory+p&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=darby+david&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=darby+david&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=darby+david&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+a&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+a&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
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vecka senare får värdet r 0,81. Korrelationskoefficienten för återtest inom en timme gällande 

rätt beslut var r 0,37 och r 0,52 med återtest en vecka senare. Korrelationsvärdenas avvikelse 

gäller i första hand mellan första och andra återtestet. I jämförelse mellan andra, tredje och 

fjärde återtestet planar avvikelserna ut (Collie, Maruff, Makdissi, McCrory, McStephen & 

Darby, 2003; Collie, Maruff, Darby & McStephen, 2003; Darby, 2007).  

         I en oberoende test-retest studie på CogState Sport, gjord på fotbollspelare i Norges 

motsvarighet till allsvenskan, kom korrelationskoefficienter på de olika deltesten att variera 

mellan r 0,45 och r 0,79.  Korrelationskoefficienten för deltestet arbetsminne blev r 0,71 

(Straume-Naesheim, Andersen & Bahr, 2005)  

          De ovan nämnda neuropsykologiska testen kompletterades med en enkät som skickades 

via e-post till samtliga spelare (Bilaga 1). I enkäten fick spelarna bl.a. besvara frågor om hur 

många seriematcher de spelat under säsongerna 2005, 2006 samt 2007, i vilken division de 

spelade dessa matcher samt hur många mål och assist de gjort under respektive säsong.  

          För att om möjligt förtydliga resultatet av de exekutiva funktionernas betydelse för 

spelarnas prestation mätt i mål och assist, prövades ett antal alternativa variabler. Dessa var 

spelarnas kroppslängd och kroppsvikt, som valdes utifrån att de är väl kända fysiska variabler 

som alla kan förstå och relatera till. Även Fotbollstid (hur länge spelarna tränat och varit 

aktiva i organiserad fotboll) och Rolltid (hur länge spelarna tränat i sin nuvarande position 

som back, mittfältare respektive forward) prövades som alternativa variabler i relation till 

spelarnas prestation mätt i mål och assist. Fotbollstid och Rolltid valdes utifrån att även de 

bygger på något allmängiltigt, tron på att träning ger färdighet.  Underlaget för de alternativa 

variablerna besvarades också vida e-postenkäten.  

Procedur 

Studiens utgångspunkt var att testa spelare från tre av herrallsvenskans fjorton lag samt tre av 

damallsvenskans tolv lag, dvs. att testa spelare som representerade mellan 20 och 25 % av de 

http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+alexander&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+alexander&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+alexander&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
http://www04.sub.su.se:2133/ids70/p_search_form.php?field=au&query=collie+alexander&log=literal&SID=466d6baaf45f089ec505885a83524330
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23 

 

allsvenska lagen. Som referensgrupp testades spelare som representerade motsvarande antal 

lag från division 1. Division 1 herrar som ligger två divisioner under allsvenskan valdes med 

tanke på att ge bättre kontrast och tydlighet i resultatet än om spelare från superettan, 

divisionen direkt under allsvenskan används. Den allsvenska damgruppens referensgrupp, 

division 1 damer, som är divisionen direkt under damallsvenskan, användes efter samråd med 

olika elitfotbollstränare. De uttryckte att avståndet i fotbollsprestation var jämförbart med 

avståndet mellan de allsvenska herrarna och herrarna i division 1.  

       I första hand kontaktades lag med geografisk närhet till Örebro Universitet eller lag där 

tränaren hade koppling till Örebro. Detta för att lättare kunna etablera kontakt och förtroende i 

initieringsskedet av studien. Då antal lag med dessa kriterier ej var tillräckligt många, 

kontaktades i andra hand lag i Stockholmsområdet, där testledaren är bosatt.              

          Av de fem allsvenska herrlag som kontaktades under studiens gång, avböjde ett lag 

medverkan med motivering att de inte tyckte studien var intressant, och ett annat avböjde med 

motiveringen att de hade fullt upp med att fokusera på slutstriden om det allsvenska guldet. 

Tre allsvenska herrlag kom, som planerat, slutligen att delta i studien. Beträffande de 

allsvenska damlagen, så kontaktades tre lag och samtliga av dessa samtyckte till att deltaga i 

studien. Bland de division 1 lag som kontaktades, tre herrlag samt fyra damlag, deltog alla 

herrlagen i studien men bara två av damlagen. Ett av damlagen avböjde under förevändning 

att de inte tyckte om att bli testade och för det andra laget visade sig de logistiska 

förutsättningarna hindra genomförandet av testningen. 

          Av lagen som testades så var genomsnittsplaceringen i serietabellen vid säsongens slut 

för de allsvenska herrlagen plats nio (av 14 lag). För de allsvenska damlagen var 

genomsnittsplaceringen sex (av 12 lag). De medverkande division 1 lagens 

genomsnittsplacering var plats fem (av 14 lag) för herrlagen och för damlagen plats fem (av 

12 lag). 
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          Urvalet av spelare gick till på nedan angivet sätt. Lagens tränare kontaktades via telefon 

och fick en kort beskrivning av studien och dess syfte. I de fall tränaren visade intresse för 

studien fick han per e-post, ett mer omfattande informationsmaterial om studien, dess upplägg 

och syfte samt ett presentationsmaterial att ge till sina spelare (Bilaga 2). I samband med detta 

framställdes också en önskan om att få testa sex stycken spelare: två backar, två mittfältare 

och två forwards samt önskemål om att spelarna skulle vara etablerade och representativa för 

lagets prestationsnivå. Tränarna för division 1 lagen ombads dessutom att inte ta med någon 

spelare som tidigare varit etablerad på allsvensk nivå. Efter en vecka följdes mailet upp med 

en förfrågan via telefon, om tränaren ville upplåta spelare för studien samt om det fanns 

spelare som var intresserade av att delta. Därefter bokades tid för när testledaren skulle 

komma till spelarnas träningsanläggning och genomföra testningen. 

        Att det slutligen inte blev lika många backar, mittfältare eller forwards som testades 

eller att det inte blev lika många spelare som deltog från respektive lag, berodde på logistiska 

problem, missförstånd från spelarnas sida om tidpunkt för testningen, tränare som akut 

ändrade på något i samband med en träning och som följd av detta inte kunde upplåta sex 

spelare samt att några testtillfällen fick ställas in på grund av sjukdom hos spelarna eller 

testledaren.  

        Varje testtillfälle med en spelare tog ca fyrtio minuter. De flesta test gjordes i samband 

med träning vid spelarnas träningsanläggning. De allsvenska herrarna testades mellan det 

första och det andra av de dagliga träningspassen, dvs. mellan kl. 11:30 och kl. 14:30. De 

allsvenska damerna testades före deras eftermiddagspass ca kl. 16:00. Division 1 spelarna, 

både dam- och herrlag, testades antingen före, under eller efter sina träningspass.  

        Testprocessen var lika vid alla tillfällen. Först fick spelaren en kort presentation av vad 

studien och testen gick ut på. Därefter klargjordes för spelaren att deltagandet i studien var 

frivilligt och att ingen, inte ens tränaren, skulle få tillgång till resultatet.  I nästa steg fick 
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spelaren skriva ner personuppgifter såsom e-postadress, mobilnummer, födelsedata samt 

spelposition i laget. Slutligen informerades spelaren om att han/hon, per e-post, skulle få en 

enkät, innehållande frågor om kroppsvikt, kroppslängd, rolltid m.m. skickat till sig. Testingen 

inleddes med testet Mönsterflöde och därefter följde i nämnd ordning TMT, CogSport samt 

Color Word Interference. Testningen genomfördes under perioden 2007-06-07 till 2007-10-

30. Enkäterna skickades till var och en av spelarna, efter genomförd testning.  

Statistisk analys 

För att bedöma om skillnad fanns mellan testgruppen (de allsvenska spelarna) och 

referensgruppen (divison 1 spelare) beträffande deras exekutiva förmågor, räknades 

medelvärdet av testresultaten ut för varje grupp. De två gruppernas medelvärden jämfördes 

sedan med hjälp av ett oberoende t-test. Även en logistisk regressionsanalys användes för att 

påvisa hur mycket bättre de olika testresultaten klarade av att predicera den nivå vilken 

spelarna var aktiva på, än slumpen. För att bedöma sambandet mellan fotbollsspelarnas 

prestation, i form av mål och assist samt kapaciteten av deras exekutiva förmågor, användes 

Pearsons korrelationskoefficient samt linjär regressionsanalys. Även medelvärdet av 

testresultaten för den grupp spelare som låg över 80 percentilen respektive under 20 

percentilen gällande antal gjorda mål och assist i genomsnitt per match under de senaste tre 

åren, räknades ut. Dessa två gruppers medelvärden jämfördes sedan med hjälp av ett 

oberoende t-test.  

Resultat 

Medelvärdesjämförelser, allsvenskan vs. division 1, damer och herrar tillsammans 

I samtliga test var medelvärdet för gruppen allsvenska spelarna (N = 29) högre än för gruppen 

division 1 spelare (N = 28), se tabell 3.  I åtta av de elva testen var resultatet signifikant. Sex 

av dessa åtta test hade signifikansnivån p < 0,05, ett test p < 0,01, samt ett test p < 0,001.  
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Not. n = antal spelare; M = medelvärde; SD  = Standardavvikelse; df = frihetsgrader;  
MD = medelvärdesskillnaden; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (two tailed) 

           

             Mönsterflöde. Det normerade medelvärdet för detta test är 10 (SD = 3). Den allsvenska 

gruppens medelvärde var högre (M = 15,66, SD = 2,468) än division 1 spelargruppens (M = 

13,21, SD = 2,114). Det oberoende t-testet var signifikant: t(55) = 4,003; p < 0,000 (two 

tailed). Båda gruppernas medelvärde låg över det normerade medelvärdet med mer än 1 

respektive nästan 2 SD. Skillnaden mellan de allsvenska spelarnas medelvärde och division 1 

spelarnas medelvärde var nästan 1 SD.  

  Color Word Interference 4. Det normerade medelvärdet för detta test är 10 (SD = 3). 

Den allsvenska gruppens medelvärde var högre (M = 12,17, SD = 1,983) än division 1 

spelargruppens (M = 10,79, SD = 2,794). Det oberoende t-testet var signifikant: t(55) = 2,167; 

p < 0,035 (two tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde något över det 

normerade medelvärdet. Den allsvenska gruppens medelvärde var mer än ½ SD över det 

Tabell 3.   

Medelvärdesjämförelser, allsvenskan och division 1, damer och herrar tillsammans.  

Test Divisionsnivå n M SD t df 

Sig. (2-

tailed)  MD 

Mönsterflöde Allsvenskan 29 15,66 2,468     

  Division 1 28 13,21 2,114 4,003*** 55 ,000 2,441 

Color Word1 och 2 Allsvenskan 29 11,62 1,568     

  Division 1 28 10,86 1,938 1,638 55 ,107 ,764 

Color Word 3 Allsvenskan 29 12,48 1,785     

  Division 1 28 11,68 1,806 1,690 55 ,097 ,804 

Color Word 4 Allsvenskan 29 12,17 1,983     

  Division 1 28 10,79 2,794 2,167* 55 ,035 1,387 

TMT 2och 3 Allsvenskan 29 13,07 1,751     

  Division 1 28 11,54 2,516 2,678** 55 ,010 1,533 

TMT 4 Allsvenskan 29 11,69 1,466     

  Division 1 28 10,68 1,657 2,442* 55 ,018 1,011 

Reaktionstid Allsvenskan 29 109,17 4,036     

  Division 1 28 106,46 6,947 1,807 55 ,076 2,708 

Beslutsfattande Allsvenskan 29 107,00 4,598     

  Division 1 28 103,36 6,448 2,463* 55 ,017 3,643 

Matchning Allsvenskan 29 105,48 5,635     

  Division 1 28 101,25 8,618 2,202* 55 ,032 4,233 

Arbetsminne Allsvenskan 29 105,79 7,885     

  Division 1 28 101,00 7,902 2,292* 55 ,026 4,793 

Vakenhet Allsvenskan 29 94,93 6,513     

  Division 1 28 90,46 8,386 2,250* 55 ,028 4,467 
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normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska gruppens medelvärde och gruppen 

division 1 spelares medelvärde var nästan ½ SD.  

   TMT 2 och 3. Det normerade medelvärdet för detta test är 10 (SD = 3). Den allsvenska 

gruppens medelvärde var högre (M = 13,07, SD = 1,751) än division 1 spelargruppens (M = 

11,54, SD = 2,516). Det oberoende t-testet var signifikant: t(55) = 2,678; p < 0,010 (two 

tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde ½ SD över det normerade 

medelvärdet. Den allsvenska gruppens hade ett medelvärde 1 SD över det normerade 

medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska gruppens medelvärde och gruppen division 1 

spelare var ½ SD.  

 CogSport, Beslutsfattande. Det normerade medelvärdet för detta test är 100 (SD = 10). 

Den allsvenska gruppens medelvärde var högre (M = 107, SD= 4,598) än division 1 

spelargruppens (M = 103,36, SD = 6,448). Det oberoende t-testet var signifikant: t(55) = 

2,463; p < 0,017 (two tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde något över det 

normerade medelvärdet. Den allsvenska spelargruppens medelvärde var mer än ½ SD över det 

normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppens medelvärde och 

gruppen division 1 spelares medelvärde var närmare ½ SD.   

          CogSport Matchning. Det normerade medelvärdet för detta test är 100 (SD = 10). Den 

allsvenska gruppens medelvärde var högre (M = 105,48, SD = 5,635) än division 1 

spelargruppens (M = 101,25 SD = 8,618). Det oberoende t-testet var signifikant: t(55) = 

2,202; p < 0,032 (two tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde något över det 

normerade medelvärdet. Den allsvenska spelargruppens medelvärde var nästan mer än ½ SD 

över det normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppens 

medelvärde och gruppen division 1 spelares medelvärde var nästan ½ SD. 

          CogSport Arbetsminne. Det normerade medelvärdet för detta test är 100 (SD = 10). Den 

allsvenska gruppens medelvärde var högre (M = 105,79, SD = 7,885) än division 1 
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spelargruppens (M = 101, SD = 7,902). Det oberoende t-testet var signifikant: t(55) = 2,292; p 

< 0,026 (two tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde något över det 

normerade medelvärdet. Den allsvenska spelargruppens medelvärde var mer än ½ SD över det 

normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppens medelvärde och 

gruppen division 1 spelares medelvärde var nästan ½ SD. 

Medelvärdesjämförelser, allsvenskan vs. division 1, herrar.  

I samtliga test var medelvärdet för den allsvenska spelargruppen (N = 14) högre än för 

gruppen division 1 spelare (N = 17), se tabell 4.  I åtta av de elva testen var resultatet 

signifikant. Fem av testen hade signifikansnivå p < 0,05. Tre av testen hade signifikansnivå p 

< 0,01.  

Not. n = antal spelare; M = medelvärde; SD = Standardavvikelse; df = frihetsgrader;  

MD = medelvärdesskillnaden; * p < 0,05; ** p < 0,01 (two tailed) 

                   

Tabell 4 

Medelvärdesjämförelser, allsvenskan och division 1, herrar 

Test Divisionsnivå n M SD t df 

Sig. (2-

tailed) MD 

Mönsterflöde Allsvenskan 14 15,86 2,852     

 Division 1 17 13,18 1,976 3,084** 29 ,004 2,681 

ColorWord1 och 2 Allsvenskan 14 12,07 1,639     

 Division 1 17 10,88 1,453 2,141* 29 ,041 1,189 

ColorWord 3 Allsvenskan 14 12,86 1,657     

 Division 1 17 11,53 1,625 2,244* 29 ,033 1,328 

Colorword 4 Allsvenskan 14 12,64 1,447     

 Division 1 17 10,59 3,083 2,289* 29 ,030 2,055 

TMT 2 och 3 Allsvenskan 14 13,36 1,946     

 Division 1 17 11,47 2,154 2,534* 29 ,017 1,887 

TMT 4 Allsvenskan 14 11,79 1,672     

 Division 1 17 10,18 1,468 2,853** 29 ,008 1,609 

Reaktionstid Allsvenskan 14 109,79 4,061     

 Division 1 17 106,53 8,009 1,379 29 ,178 3,256 

Beslutsfattande Allsvenskan 14 108,14 5,082     

 Division 1 17 103,35 7,689 1,996 29 ,055 4,790 

Matchning Allsvenskan 14 107,21 6,411     

 Division 1 17 99,53 8,209 2,855** 29 ,008 7,685 

Arbetsminne Allsvenskan 14 108,36 7,012     

 Division 1 17 101,65 6,973 2,660* 29 ,013 6,710 

Vakenhet Allsvenskan 14 95,71 6,615     

 Division 1 17 90,88 8,667 1,713 29 ,097 4,832 
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          Mönsterflöde. I detta test är det normerade medelvärdet 10 (SD = 3). Den allsvenska 

gruppens medelvärde var högre (M = 15,86, SD = 2,852) än division 1 spelargruppens (M = 

13,18, SD = 1,976). Det oberoende t-testet var signifikant: t(29) = 3,084; p < 0,004 (two 

tailed). Båda gruppernas medelvärde låg över det normerade medelvärdet med 1 respektive 

nästan 2 SD. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppens medelvärde och gruppen 

division 1 spelare var nästan 1 SD.  

 Color Word Interference 4. I detta test är det normerade medelvärdet 10 (SD = 3). Den 

allsvenska gruppens medelvärde var högre (M = 12,64, SD = 1,447) än division 1 

spelargruppens (M = 10,59, SD = 3,083). Det oberoende t-testet var signifikant: t(29) = 2,289; 

p < 0,03 (two tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde något över det 

normerade medelvärdet. Den allsvenska spelargruppen hade ett medelvärde nästan 1 SD över 

det normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppen medelvärde och 

gruppen division 1 spelares var närmare 1 SD.   

 TMT 2 och 3. I detta test är det normerade medelvärdet 10 (SD = 3). Den allsvenska 

gruppens medelvärde var högre (M = 13,36, SD = 1,946) än division 1 spelargruppens (M = 

11,47, SD = 2,154). Det oberoende t-testet var signifikant: t(29) = 2,534; p < 0,017 (two 

tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde ½ SD över det normerade 

medelvärdet. Den allsvenska spelargruppen hade ett medelvärde mer än 1 SD över det 

normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppens medelvärde och 

gruppen division 1 spelares medelvärde var något mer än ½ SD. 

       TMT 4. I detta test är det normerade medelvärdet 10 (SD = 3). Den allsvenska gruppens 

medelvärde var högre (M = 11,79, SD = 1,672) än division 1 spelargruppens (M = 10,18, SD 

= 1,468). Det oberoende t-testet var signifikant: t(29) = 2,853; p < 0,008 (two tailed). Gruppen 

division 1 spelare hade ett medelvärde näst intill det normerade medelvärdet. Den allsvenska 

spelargruppen fick ett medelvärde mer än ½ SD över det normerade medelvärdet. Skillnaden 
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mellan den allsvenska spelargruppen medelvärde och gruppen division 1 spelares medelvärde 

var något mer än ½ SD.   

 CogSport Matchning. I detta test är det normerade medelvärdet 100 (SD = 10). Den 

allsvenska gruppens medelvärde var högre (M = 107,21, SD = 6,411) än division 1 

spelargruppens (M = 99,53, SD = 8,209). Det oberoende t-testet var signifikant: t(29) = 2,855; 

p < 0,008 (two tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde strax under det 

normerade medelvärdet. Den allsvenska spelargruppen hade ett medelvärde mer än ½ SD över 

det normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppen medelvärde och 

gruppen division 1 spelares var mer än ½ SD.   

        CogSport Arbetsminne. I detta test är det normerade medelvärdet 100 (SD = 10). Den 

allsvenska gruppens medelvärde var högre (M = 108,36, SD = 7,012) än division 1 

spelargruppens (M = 101,65, SD = 6,973). Det oberoende t-testet var signifikant: t(29) = 

2,660; p < 0,013 (two tailed). Gruppen division 1 spelare hade ett medelvärde något över det 

normerade medelvärdet. Den allsvenska spelargruppen hade ett medelvärde nästan 1 SD över 

det normerade medelvärdet. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppen medelvärde och 

gruppen division 1 spelares var mer än ½ SD.   

Medelvärdesjämförelser allsvenskan vs. division 1, damer 

I 10 av de 11 testen var medelvärdet för den allsvenska spelargruppen (N = 15) högre än för 

gruppen division 1 spelare (N = 11), se tabell 5.  I ett av dessa 10 test var resultatet 

signifikant. Signifikansnivån var p < 0,05.  

Tabell 5.  

Medelvärdesjämförelser, allsvenskan och division 1, damer 

Test Divisionsnivå n M SD t df 

Sig. (2-

tailed) MD 

Mönsterflöde Allsvenskan 15 15,47 2,134     

  Division 1 11 13,27 2,412 2,452* 24 ,022 2,194 

ColorWord1 och  2 Allsvenskan 15 11,20 1,424     

  Division 1 11 10,82 2,601 ,481 24 ,635 ,382 

Color Word 3 Allsvenskan 15 12,13 1,885     

  Division 1 11 11,91 2,119 ,284 24 ,778 ,224 

Color Word  4 Allsvenskan 15 11,73 2,344     
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Not. n = antal spelare; M = medelvärde; SD = Standardavvikelse; df = frihetsgrader;  

MD = medelvärdesskillnaden; * p < 0,05 (two tailed). Resultatet för Color Word 1 och 2  

 

        Mönsterflöde. I detta test är det normerade medelvärdet 10 (SD = 3). Den allsvenska 

gruppens medelvärde var högre (M = 15,47, SD = 2,134) än division 1 spelargruppens (M = 

13,27, SD = 2,412). Det oberoende t-testet var signifikant: t(24) = 2,452; p < 0,022 (two 

tailed). Båda gruppernas medelvärde låg över det normerade medelvärdet med 1 respektive 

nästan 2 SD. Skillnaden mellan den allsvenska spelargruppens medelvärde och gruppen 

division 1 spelare var närmare 1 SD.  

Logistisk regressionsanalys, hela gruppen tillsammans både dam och herr. 

Genom en binomial logistisk regressionsanalys (ett sannolikhetstest där en oberoende 

variabels förmåga att styra en beroende till endast två kategorier, prövas) skapades en modell 

att predicera hela gruppen till den divisionsnivå de aktivt spelade i, allsvenskan eller till 

division 1. Detta gjordes med hjälp av testet Mönsterflöde. (Flera av de exekutiva variablerna 

testades var för sig i modellen. Mönsterflöde var dock genomgående den variabel som 

tydligast klassificerade spelarna till rätt kategori.) Modellens förmåga att predicera spelarna 

till rätt kategori var signifikant (p < 0,001), se tabell 8. Den förklarade pseudovariansen var 

pseudo R² = 0,292, Nagelkerke R Square. (Nagelkerke R Square bygger på en formel som är 

framtaget i ett försök att efterlikna den förklarade variansen i t.ex. en linjär 

regressionsanalys.) Detta visar att modellen förklarade 29 % av de faktorer som påverkar 

  Division 1 11 11,09 2,386 ,685 24 ,500 ,642 

TMT 2 och 3 Allsvenskan 15 12,80 1,568     

  Division 1 11 11,64 3,107 1,255 24 ,222 1,164 

TMT4 Allsvenskan 15 11,60 1,298     

  Division 1 11 11,45 1,695 ,248 24 ,806 ,145 

Reaktionstid Allsvenskan 15 108,60 4,067     

  Division 1 11 106,36 5,259 1,224 24 ,233 2,236 

Beslutsfattande Allsvenskan 15 105,93 3,973     

  Division 1 11 103,36 4,202 1,591 24 ,125 2,570 

Matchning Allsvenskan 15 103,87 4,422     

  Division 1 11 103,91 8,938 -,016 24 ,987 -,042 

Arbetsminne Allsvenskan 15 103,40 8,122     

  Division 1 11 100,00 9,434 ,985 24 ,334 3,400 

Vakenhet Allsvenskan 15 94,20 6,560     

  Division 1 11 89,82 8,304 1,504 24 ,146 4,382 



32 

 

vilken nivå spelaren är verksam på. Med hjälp av testet Mönsterflöde ökade möjligheten att 

korrekt klassificera spelarna från den slumpmässiga utgångspunkten 51 % rätt klassificerad 

till 72 % rätt klassificerad, se tabell 7. Av de allsvenska spelarna hade 3 av 4 ett medelvärde 

som översteg testgruppens medelvärde. För division 1 spelarna blev resultatet 1 av 3.  

Tabell 6. 

Grundvärden före modellaktivering  

  Observed 

Predicted 

Nivå Percentage Correct 

Division 1 Allsvenkan  

Step 0 Nivå Division 1 0 28 ,0 

Allsvenskan 0 29 100,0 

Overall Percentage   50,9 

 

Tabell 7.   

Modellens predicerade resultat 

  Observed 

Predicted 

Nivå Percentage Correct 

Division 1 Allsvenskan  

Step 1 Nivå Division 1 19 9 67,9 

Allsvenskan 7 22 75,9 

Overall Percentage   71,9 

 

Tabell 8.  

Resultatvariabler  

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)** 95,0% C.I.for EXP(B)* 

      Lower Upper 

Step 
1(a) 

Mönsterflöde 
,449 ,138 10,612 1 ,001 1,567 1,196 2,054 

Constant -6,448 2,011 10,279 1 ,001 ,002     

Not. * konfidensintervall; ** = Odds ratio som beskriver sambanden i form av sannolikheter, dvs. hur mycket ökar sannolikheten att tillhöra 
den allsvenska gruppen givet förändringar i de oberoende variablerna. 

Logistisk regressionsanalys, endast herrar. 

Genom en binomial logistisk regressionsanalys skapades en modell att predicera gruppen 

herrar till den divisionsnivå de aktivt spelade på, allsvenskan eller till division 1. Detta 

gjordes med hjälp av testet Mönsterflöde. Modellens förmåga att predicera spelarna till rätt 

kategori var signifikant (p < 0,05), se tabell 11. Den förklarade pseudovariansen var pseudo 

R² = 0,316 (Nagelkerke R Square). Detta visar att modellen förklarade 32 % procent av de 

faktorer som påverkar vilken nivå spelaren är verksam på. Med hjälp av testet Mönsterflöde 

ökade möjligheten att korrekt klassificera spelarna från den slumpmässiga utgångspunkten 55 
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% rätt klassificerad till 68 % rätt klassificerad, se tabell 10. Av de allsvenska spelarna hade 

nästan 3 av 4 ett medelvärde som översteg testgruppens medelvärde. För division 1 spelarna 

blev resultatet 1 av 3.  

Tabell 9.   

Grundvärden före modellaktivering 

  Observed 

Predicted 

Nivå Percentage Correct 

Division 1 Allsvenskan  

Step 0 Nivå Division 1 17 0 ,0 

Allsvenskan 14 0 100,0 

Overall Percentage   54,8 

 

Tabell 10.  

Modellens predicerade resultat 

  Observed 

Predicted 

Nivå Percentage Correct 

Division 1 Allsvenskan  

Step 1 Nivå Division 1 11 6 64,7 
Allsvenskan 4 10 71,4 

Overall Percentage   67,7 

 

Tabell 11.  

Resultatvariabler  

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

     Upper Lower Upper 

Step 

1(a) 
Mönsterflöde ,449 ,180 6,257 1 ,012 1,567 1,102 2,228 

Constant -6,695 2,638 6,442 1 ,011 ,001     

 

Logistisk regressionsanalys, endast damer. 

Genom en binomial logistisk regressionsanalys skapades en modell att predicera gruppen 

damer till den divisionsnivå de aktivt spelade på, allsvenskan eller till division 1. Detta 

gjordes med hjälp av testet Mönsterflöde. Modellens förmåga att predicera spelarna till rätt 

kategori var signifikant (p < 0,05), se tabell 14. Den förklarade pseudovariansen var pseudo 

R² = 0,262 (Nagelkerke R Square). Detta visar att modellen förklarade 26 % procent av de 

faktorer som påverkar vilken nivå en spelare är verksam på. Med hjälp av testet Mönsterflöde 

ökade möjligheten att korrekt klassificera spelarna från den slumpmässiga utgångspunkten 58 

% rätt klassificerad till 73 % rätt klassificerad, se tabell 13. Av de allsvenska spelarna hade 6 
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av 7 ett medelvärde som översteg testgruppens medelvärde. För division 1 spelarna blev 

resultatet något färre än hälften. 

Tabell 12.  

Grundvärden före modellaktivering 

  Observed 

Predicted 

Nivå Percentage Correct 

Division 1 Allsvenskan  

Step 0 Nivå Division 1 0 11 ,0 

Allsvenskan 0 15 100,0 

Overall Percentage   57,7 

 

Tabell 13.  

Modellens predicerade resultat 

  Observed 

Predicted 

Nivå Percentage Correct 

Division 1 Allsvenskan  

Step 1 Nivå Division 1 6 5 54,5 

Allsvenskan 2 13 86,7 

Overall Percentage   73,1 

 

Tabell 14.  

Resultatvariabler 

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95,0% C.I.for EXP(B) 

     Upper Lower Upper 

Step 

1(a) 
Mönsterflöde ,442 ,212 4,355 1 ,037 1,556 1,027 2,358 

Constant 
-6,065 3,078 3,882 1 ,049 ,002     

 

Mål och Assist 

Medelvärdesjämförelser flest mål och assist vs. minst mål och assist, hela gruppen  

 Av de 45 spelare som lämnat underlag för gjorda mål och assist jämfördes de som låg under 

20 percentilen (N = 9) med de som låg över 80 percentilen (N = 9) beträffande gjorda mål och 

gjorda assist i genomsnitt per match under de tre senaste säsongerna.  

Medelvärdesjämförelser gällande mål 

På sju av de elva testen hade gruppen som gjort flest antal mål i genomsnitt per match, ett 

högre medelvärde än gruppen som gjort minst antal mål, se tabell 15. Ett av dessa sju 

medelvärden var signifikant (p < 0,05). På fyra av testerna hade gruppen som gjort flest antal 



35 

 

mål lägre medelvärde än gruppen som gjort minst antal mål. Ett av dessa resultat var 

signifikant (p < 0,05).  

 

 

Not. n = antal spelare; M = medelvärde; SD = Standardavvikelse; df = frihetsgrader;  
MD = medelvärdesskillnaden; * p < 0,05 (two tailed) 

 

          Color Word Interference 3. Det normerade medelvärdet för detta test är 10 (SD=3). 

Gruppen spelare som gjort flest antal mål fick ett lägre medelvärde (M = 11,78, SD = 1,563) 

än gruppen spelare som gjort minst antal mål (M = 13,11, SD = 1,054). Det oberoende t-testet 

var signifikant: t(16) = -2,121; p < 0,05 (two tailed). Gruppen som gjort minst antal mål fick 

ett medelvärde 1 SD över normgruppens medelvärde. Gruppen som gjort flest antal mål fick 

ett medelvärde något mer än ½ SD över normgruppens medelvärde. Skillnaden i medelvärde 

mellan gruppen spelare som gjort minst antal mål och gruppen spelare som gjort mest antal 

mål var nästan ½ SD. 

          CogSport Arbetsminne. Det normerade medelvärdet för detta test är 100 (SD = 10). 

Tabell 15 

Medelvärdesjämförelse, gällande mål, gruppen över 80 perc. resp. under 20 perc. 

Test 

80 prec / 20 

prec n M SD t df 

Sig. (2-

tailed) MD 

Mönsterflöde Flest mål 9 14,67 3,202     

  Minst mål 9 14,44 2,603 ,162 16 ,874 ,222 

Color Word 1 och  2 Flest mål 9 11,33 1,118     

  Minst mål 9 11,56 1,014 -,442 16 ,665 -,222 

Color Word 3 Flest mål 9 11,78 1,563     

  Minst mål 9 13,11 1,054 -2,121* 16 ,050 -1,333 

Color Word 4 Flest mål 9 11,44 1,740     

  Minst mål 9 12,33 1,803 -1,064 16 ,303 -,889 

TMT 2 och 3 Flest mål 9 12,22 1,856     

  Minst mål 9 12,11 1,833 ,128 16 ,900 ,111 

TMT4 Flest mål 9 11,22 1,787     

  Minst mål 9 10,78 1,716 ,538 16 ,598 ,444 

Reaktionstid Flest mål 9 109,11 3,790     

  Minst mål 9 108,33 4,062 ,420 16 ,680 ,778 

Beslutsfattande Flest mål 9 106,56 4,187     

  Minst mål 9 103,78 3,930 1,451 16 ,166 2,778 

Matchning Flest mål 9 104,89 4,567     

  Minst mål 9 101,44 5,790 1,401 16 ,180 3,444 

Arbetsminne Flest mål 9 106,89 5,754     

  Minst mål 9 100,33 6,892 2,190* 16 ,044 6,556 

Vakenhet Flest mål 9 93,11 4,807     

  Minst mål 9 94,78 11,043 -,415 16 ,684 -1,667 
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Gruppen spelare som gjort flest antal mål fick ett högre medelvärde (M = 106,89, SD = 5,754) 

än gruppen spelare som gjort minst antal mål igenom snitt per match (M = 100,33, SD = 

6,892). Det oberoende t-testet var signifikant: t(16) = 2,190; p < 0,044 (two tailed). Gruppen 

spelare som gjort minst antal mål hade samma medelvärde som det normerade medelvärdet. 

Gruppen spelare som gjort flest antal mål hade ett medelvärde mer än ½ SD över det 

normerade medelvärdet. Skillnaden i medelvärde mellan gruppen spelare som gjort minst 

antal mål och gruppen spelare som gjort mest antal mål var mer än ½ SD.  

Medelvärdesjämförelser gällande assist        

På 9 av de 11 testen hade gruppen som gjort flest antal assist i genomsnitt ett högre 

medelvärde än gruppen som gjort minst antal assist, se tabell 16. Ett av dessa nio medelvärden 

var signifikant (p < 0,01), På två av testerna hade gruppen som gjort flest antal assist lägre 

medelvärde än gruppen som gjort minst antal assist. Dessa resultat var icke signifikanta (p > 

0,05). 

Tabell 16. 

Medelvärdesjämförelse gällande assist, gruppen över 80 perc. resp. under 20 perc. 

 Test 80/20 perc n M SD t df 

Sig. (2-

tailed) MD 

Mönsterflöde Flest assist 9 15,67 1,658 3,008* 16 ,008 2,444 

  Minst assist 9 13,22 1,787     

Color Word 1 

och 2 

Flest assist 
9 11,56 1,424 1,484 16 ,157 ,778 

  Minst assist 9 10,78 ,667     

Color Word 3 Flest assist 9 12,22 1,302 -,213 16 ,834 -,111 

  Minst assist 9 12,33 ,866     

Color Word 4 Flest assist 9 12,00 1,803 1,014 16 ,326 1,000 

  Minst assist 9 11,00 2,345     

TMT 2 och 3 Flest assist 9 12,22 1,302 ,445 16 ,662 ,333 

  Minst assist 9 11,89 1,833     

TMT4 Flest assist 9 10,89 1,833 ,148 16 ,884 ,111 

  Minst assist 9 10,78 1,302     

Reaktionstid Flest assist 9 110,11 2,315 1,389 16 ,184 3,000 

  Minst assist 9 107,11 6,051     

Beslutsfattande Flest assist 9 105,78 3,993 -,393 16 ,699 -,778 

  Minst assist 9 106,56 4,391     

Matchning Flest assist 9 106,00 7,450 1,495 16 ,154 4,778 

  Minst assist 9 101,22 6,037     
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Arbetsminne Flest assist 9 107,89 6,133 1,498 16 ,154 5,333 

  Minst assist 9 102,56 8,748     

Vakenhet Flest assist 9 96,22 6,058 1,119 16 ,280 4,556 

  Minst assist 9 91,67 10,607     

Not. n = antal spelare; M = medelvärde; SD = Standardavvikelse; df = frihetsgrader;  
MD = medelvärdesskillnaden; * p < 0,05 (two tailed) 

 

          Mönsterflöde. I detta test är det normerade medelvärdet 10. (SD=3) Gruppen spelare 

som gjort flest antal assist fick ett medelvärde som var högre (M = 15,67, SD = 1,658) än 

gruppen spelare som gjort minst antal assist (M = 13,22, SD = 1,787). Det oberoende t-testet 

var signifikant: t(16) = 3,008; p < 0,008 (two tailed). Gruppen som gjort minst antal assist 

fick ett medelvärde som var något mer än 1 SD över normgruppens medelvärde. Gruppen 

spelare som gjort flest antal assist fick ett medelvärde som var nästan 2 SD över 

normgruppens medelvärde. Skillnaden i medelvärde mellan gruppen spelare som gjort flest 

antal assist och gruppen spelare som gjort minst antal assist var nästan 1 SD.  

Korrelationstest, samtliga testresultat - mål och assist, hela gruppen  

Pearsons korrelationskoefficient användes för att mäta sambandet mellan spelarnas testresultat 

och deras fotbollsmässiga resultat. Tydligast samband fanns mellan Arbetsminne och mål (r = 

0,196; p < 0,098), Arbetsminne och assist (r = 0,224; p < 0,07) samt Matchning och assist (r = 

0,21; p < 0,084). Inget av resultaten var signifikanta, se tabell 17. 

Tabell 17.  

Korrelationsmatris, samtliga testresultat – mål och assist, hela gruppen 

Test Måltotalt Assistotalt Totalpoäng 

Mönsterflöde Pearsons korrelation ,027 ,141 ,063 

  Sig. (1-tailed) ,431 ,177 ,339 

  N 45 45 45 

Color Word 1och 2 Pearsons korrelation ,088 ,074 ,096 

  Sig. (1-tailed) ,283 ,316 ,263 

  N 45 45 45 

Color Word 3 Pearsons korrelation -,152 -,111 -,085 

  Sig. (1-tailed) ,160 ,233 ,287 

  N 45 45 45 

Color Word 4 Pearsons korrelation -,076 -,062 -,078 

  Sig. (1-tailed) ,311 ,343 ,303 

  N 45 45 45 

TMT 2 och 3 Pearsons korrelation ,019 -,055 -,010 

  Sig. (1-tailed) ,452 ,360 ,474 

  N 45 45 45 
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TMT 4 Pearsons korrelation ,028 -,033 ,004 

  Sig. (1-tailed) ,427 ,414 ,490 

  N 45 45 45 

Reaktionstid Pearsons korrelation -,025 ,110 ,022 

  Sig. (1-tailed) ,435 ,236 ,442 

  N 45 45 45 

Beslutsfattande Pearsons korrelation ,137 ,037 ,091 

  Sig. (1-tailed) ,185 ,404 ,273 

  N 45 45 45 

Matchning Pearsons korrelation ,001 ,210 ,100 

  Sig. (1-tailed) ,496 ,084 ,254 

  N 45 45 45 

Arbetsminne Pearsons korrelation ,196 ,224 ,174 

  Sig. (1-tailed) ,098 ,070 ,124 

  N 45 45 45 

Vakenhet Pearsons korrelation -,006 ,133 ,045 

  Sig. (1-tailed) ,484 ,192 ,383 

  N 45 45 45 

    
 

Korrelationstest, samtliga testresultat - mål och assist, allsvenska herrar 

Pearsons korrelationskoefficient användes för att mäta sambandet mellan spelarnas testresultat 

och deras fotbollsmässiga resultat: Sambandet mellan Arbetsminne och totalpoäng var icke 

signifikant: r = 0,419; p < 0,077, dock en tendens. Sambandet Beslutsfattande och assist var 

signifikant: r = 0,684; p < 0,005. Sambandet mellan Beslutsfattande och totalpoäng var 

signifikant: r = 0,599; p < 0,015. Sambandet mellan Beslutsfattande och mål var inte 

signifikant: r = 0,466; p < 0,054, dock en tydlig tendens, se tabell 18. 

Tabell 18.  

Korrelationsmatris, samtliga test, mål och assist, allsvenska herrar 

 
 Test 
  Måltotalt Assistotalt Totalpoäng 

Mönsterflöde Pearsons korrelation -,310 -,407 -,382 

  Sig. (1-tailed) ,151 ,084 ,099 

  N 13 13 13 

Color Word 1 och 2 Pearsons korrelation -,160 ,095 -,089 

  Sig. (1-tailed) ,300 ,379 ,386 

  N 13 13 13 

Color Word 3 Pearsons korrelation -,339 ,056 -,239 

  Sig. (1-tailed) ,129 ,428 ,216 

  N 13 13 13 

Color Word 4 Pearsons korrelation -,072 -,216 -,131 

  Sig. (1-tailed) ,408 ,240 ,334 

  N 13 13 13 

TMT 2 och 3 Pearsons korrelation ,239 ,075 ,209 

  Sig. (1-tailed) ,216 ,404 ,246 

  N 13 13 13 

TMT 4 Pearsons korrelation ,376 ,318 ,400 

  Sig. (1-tailed) ,103 ,145 ,088 
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Beslutsfattande

12011511010510095

0,6000

0,4000

0,2000

0,0000

Nivå: Allsvenskan

Totalpoäng

Linear

Observed

  N 13 13 13 

Reaktionstid Pearsons korrelation -,235 -,118 -,222 

  Sig. (1-tailed) ,220 ,351 ,233 

  N 13 13 13 

Beslutsfattande Pearsons korrelation ,466 ,684** ,599* 

  Sig. (1-tailed) ,054 ,005 ,015 

  N 13 13 13 

Matchning Pearsons korrelation ,259 ,359 ,326 

  Sig. (1-tailed) ,197 ,114 ,139 

  N 13 13 13 

Arbetsminne Pearsons korrelation ,374 ,372 ,419 

  Sig. (1-tailed) ,104 ,105 ,077 

  N 13 13 13 

Vakenhet Pearsons korrelation -,288 ,048 -,203 

  Sig. (1-tailed) ,170 ,438 ,253 

  N 13 13 13 

  * Korrelation är signifikant på nivå 0.05 level (1-tailed). 

** Korrelation är signifikant på nivå 0.01 level (1-tailed). 

Regressionsanalys, allsvenska herrar  

Utifrån det starkaste samband i korrelationsmatrisen gjordes en linjär regressionsanalys, med 

Beslutsfattande som oberoende variabel och totalpoäng som beroende variabel. Analysens 

predicerande förmåga var signifikant: R = 0,599; R² = 0,359; B = 0,023; p < 0,030. 

Beslutsfattande som ensam faktor förklarade 35,9 % av spelarnas förmåga att göra mål + 

assist. För varje ökad poäng i testet Beslutsfattande ökar den allsvenske fotbollsspelarens 

antal gjorda mål och assist med 0,023 i genomsnitt per match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Estimeringskurva 
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Korrelationstest, samliga testresultat - mål och assist, division 1 herrar 

Pearsons Korrelationskoefficient användes för att mäta sambandet mellan spelarnas 

testresultat och deras fotbollsmässiga resultat. Sambandet mellan Mönsterflöde och assist var 

signifikant: r = 0,539; p < 0,023.  Även sambandet mellan Mönsterflöde och mål var 

signifikant: r = 0,504; p < 0,033, se tabell 19. 

Tabell 19.  

Korrelationsmatris, samtliga test, mål och assist, division 1 herrar 

Test   Måltotalt Assistotalt Totalpoäng 

Mönsterflöde 
Pearsons korrelation ,504* ,539* ,571* 

  
Sig. (1-tailed) ,033 ,023 ,017 

  
N 14 14 14 

Color Word 1 och 2 
Pearsons korrelation ,406 ,115 ,289 

  
Sig. (1-tailed) ,075 ,347 ,158 

  
N 14 14 14 

Color Word 3 
Pearsons korrelation ,120 -,326 -,108 

  
Sig. (1-tailed) ,341 ,127 ,357 

  
N 14 14 14 

Color Word 4 
Pearsons korrelation ,193 -,008 ,104 

  
Sig. (1-tailed) ,254 ,490 ,362 

  
N 14 14 14 

TMT 2 och 3 
Pearsons korrelation ,052 -,166 -,060 

  
Sig. (1-tailed) ,430 ,285 ,420 

  
N 14 14 14 

TMT 4 
Pearsons korrelation ,028 -,326 -,159 

  
Sig. (1-tailed) ,462 ,128 ,293 

  
N 14 14 14 

Reaktionstid 
Pearsons korrelation ,264 ,225 ,268 

  
Sig. (1-tailed) ,181 ,220 ,177 

  
N 14 14 14 

Beslutsfattande 
Pearsons korrelation ,218 -,107 ,065 

  
Sig. (1-tailed) ,227 ,358 ,413 

  
N 14 14 14 

Matchning 
Pearsons korrelation ,025 ,088 ,061 

  
Sig. (1-tailed) ,466 ,383 ,418 

  
N 14 14 14 

Arbetsminne 
Pearsons korrelation ,228 ,020 ,139 

  
Sig. (1-tailed) ,216 ,473 ,318 

  
N 14 14 14 

Vakenhet 
Pearsons korrelation ,090 ,226 ,172 

  
Sig. (1-tailed) ,380 ,218 ,279 

  
N 14 14 14 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*    Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Regressionsanalys, division 1 herrar  

Utifrån det starkaste sambandet i korrelationsmatrisen gjordes en linjär regressionsanalys med 

Mönsterflöde som oberoende variabel och totalpoäng som beroende variabel. Analysens 

predicerande förmåga var signifikant: R = 0,571; R² = 0,326; B = 0,094; p < 0,033. 

Mönsterflöde som ensam faktor förklarade 32,6 % av spelarnas förmåga att göra mål + assist, 

För varje ökad poäng i testet Mönsterflöde ökar fotbollsspelaren i division1 antal gjorda mål 

och assist med 0,094 i genomsnitt per match. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

Estimeringskurva 

 

Korrelationstest, samtliga testresultat - mål och assist, allsvenska och division 1 damer 

Pearsons Korrelationskoefficient användes för att mäta sambandet mellan spelarnas 

testresultat och deras fotbollsmässiga resultat. Sambandet mellan Arbetsminne och assist var 

signifikant: r = 0,467; p < 0,025. Sambandet Matchning och assist var signifikant: r = 0,440; 

p < 0,034, se tabell 20. 
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Tabell 20.  

Korrelationsmatris, samtliga test – mål och  assist, damer 

 Test   Måltotalt Assistotalt Totalpoäng 

Mönsterflöde Pearsons korrelation ,006 ,194 ,108 

 Sig. (1-tailed) ,491 ,221 ,334 

 N 18 18 18 

Color Word 1 och 2 Pearsons korrelation ,051 ,186 ,130 

 Sig. (1-tailed) ,421 ,230 ,303 

 N 18 18 18 

Color Word 3 Pearsons korrelation -,244 ,073 -,103 

 Sig. (1-tailed) ,165 ,386 ,342 

 N 18 18 18 

Color Word 4 Pearsons korrelation -,253 -,003 -,150 

 Sig. (1-tailed) ,155 ,495 ,276 

 N 18 18 18 

TMT 2 och 3 Pearsons korrelation -,090 ,075 -,012 

 Sig. (1-tailed) ,361 ,383 ,481 

 N 18 18 18 

TMT 4 Pearsons korrelation -,147 ,090 -,037 

 Sig. (1-tailed) ,280 ,361 ,441 

 N 18 18 18 

Reaktionstid Pearsons korrelation -,298 ,104 -,118 

 Sig. (1-tailed) ,115 ,340 ,320 

 N 18 18 18 

Beslutsfattande Pearsons korrelation -,104 ,201 ,048 

 Sig. (1-tailed) ,340 ,212 ,425 

 N 18 18 18 

Matchning Pearsons korrelation -,118 ,440(*) ,170 

 Sig. (1-tailed) ,321 ,034 ,250 

 N 18 18 18 

Arbetsminne Pearsons korrelation ,161 ,467(*) ,348 

 Sig. (1-tailed) ,261 ,025 ,079 

 N 18 18 18 

Vakenhet Pearsons korrelation ,078 ,134 ,119 

 Sig. (1-tailed) ,379 ,298 ,319 

 N 18 18 18 

    * Korrelation är signifikant på nivå 0.05 (1-tailed). 

 ** Korrelation är signifikant på nivå  0.01 (1-tailed). 
 

Regressionsanalys, damer 

Utifrån det starkaste samband i korrelationsmatrisen gjordes en linjär regressionsanalys, med 

arbetsminne som oberoende variabel och assist som beroende variabel. Analysens 

predicerande förmåga var signifikant: R = 0,669; R² = 0,447; B = 0,014; p < 0,003, en outliers 

borttagen, se estimeringskurvan. Arbetsminne som ensam faktor förklarade 44,7 % av 

spelarnas förmåga att göra assist. För varje ökad poäng i testet Arbetsminne ökar damernas 

antal assist med i genomsnitt 0,014 per match.  
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Figur 3 

Estimeringskurva 

 

Korrelationstest av de alternativa variablerna.  

 

Pearsons Korrelationskoefficient användes för att mäta sambanden mellan spelarnas 

Kroppslängd, Kroppsvikt, Fotbollstid, Rolltid och deras fotbollsmässiga resultat mätt i Mål, 

Assist samt Totalpoäng. Hos de allsvenska herrarna var sambandet mellan Kroppsvikt och 

Mål signifikant: r = 0,618; p < 0,032. Sambandet Kroppslängd och Mål var icke signifikant: 

0,563; p < 0,057, dock en tendens. Inga annat samband, kopplat till framgång i fotboll mätt i 

mål och assist, var signifikanta, se tabell 21, 22, 23 samt 24. 

Tabell 21.  

Korrelationsmatris, herrar, allsvenskan 

    Rolltid Fotbollstid Kroppsvikt Kroppslängd 

Mål 
Pearsons korrelation ,085 ,112 ,618* ,563 

  
Sig. (2-tailed) ,857 ,810 ,032 ,057 

  
N 7 7 12 12 

Assist 
Pearsons korrelation -,160 -,056 ,187 ,201 

  
Sig. (2-tailed) ,731 ,905 ,562 ,532 

  
N 7 7 12 12 

Totalpoäng 
Pearsons Correlation -,002 ,062 ,522 ,488 

  
Sig. (2-tailed) ,997 ,895 ,082 ,107 

  N 7 7 12 12 

* Korrelationen är signifikant på nivå 0.05 (2-tailed). 

 

 
 

 
 

← Outliers 
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Tabell 22.  

Korrelationsmatris, herrar, division 1 

    Rolltid Fotbollstid Kroppsvikt Kroppslängd 

Mål 
Pearsons korrelation -,479 -,047 ,347 ,218 

  
Sig. (2-tailed) ,083 ,873 ,224 ,454 

  
N 14 14 14 14 

Assist 
Pearsons korrelation -,283 ,120 -,119 -,331 

  
Sig. (2-tailed) ,328 ,683 ,686 ,248 

  
N 14 14 14 14 

Totalpoäng 
Pearsons korrelation -,420 ,038 ,131 -,055 

  Sig. (2-tailed) ,135 ,898 ,656 ,851 

  N 14 14 14 14 

 

Tabell 23.  

Korrelationsmatris, damer 

    Rolltid Fotbollstid Kroppsvikt Kroppslängd 

Mål 
Pearsons korrelation -,199 ,070 -,341 -,231 

  
Sig. (2-tailed) ,478 ,803 ,196 ,389 

  
N 15 15 16 16 

Assist 
Pearsons korrelation -,380 ,412 -,232 -,010 

  
Sig. (2-tailed) ,162 ,128 ,387 ,970 

  
N 15 15 16 16 

Totalpoäng 
Pearsons korrelation -,331 ,291 -,326 -,140 

  Sig. (2-tailed) ,228 ,293 ,218 ,605 

  N 15 15 16 16 

 

Tabell 24.  

Korrelationsmatris, hela gruppen 

    Rolltid Fotbollstid Kroppsvikt Kroppslängd 

Mål 
Pearsons korrelation -,219 -,029 ,065 ,079 

  
Sig. (2-tailed) ,198 ,868 ,683 ,620 

  
N 36 36 42 42 

Assist 
Pearsons korrelation -,282 ,245 -,207 -,186 

  
Sig. (2-tailed) ,096 ,150 ,188 ,238 

  
N 36 36 42 42 

Totalpoäng 
Pearsons korrelation -,281 ,124 -,073 -,054 

  
Sig. (2-tailed) ,097 ,471 ,645 ,736 

  
N 36 36 42 42 

 

 

Diskussion 

 

 Denna studie mätte kapaciteten av ett antal exekutiva funktioner, främst härledda till 

Dorsolaterala prefrontala cortex och Gyrus cinguli, hos en grupp allsvenska fotbollsspelare 

samt hos en grupp spelare från division 1. Gruppernas resultat jämfördes därefter med 
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varandra. I studien ingick även att undersöka sambanden mellan dessa exekutiva funktioners 

kapacitet och spelarnas prestationsförmåga mätt i gjorda mål och assist.  

        De primära resultaten, ej uppdelat på kön, visade att den allsvenska spelargruppen i 

genomsnitt hade högre kapacitet beträffande de exekutiva funktionerna, än gruppen spelare 

från division 1. De allsvenska spelarna hade bättre förmåga att skapa och initiera fler antal 

lösningar på en uppgift. De hade även bättre inhiberingsförmåga. Den allsvenska 

spelargruppen hade bättre förmåga att överblicka och registrera ett större område samtidigt 

som de höll igång ett antal parallella processer. De allsvenska spelarna var också snabbare i 

att fatta fler riktiga beslut och i att ögonblickligen matcha ihop rätt likvärdiga kategorier. I 

genomsnitt hade de allsvenska spelarna en bättre kapacitet på arbetsminnet.                    

        Med en könsuppdelning blev den resultatmässiga skillnaden större mellan den 

allsvenska herrgruppen och gruppen herrspelare från division 1 än mellan den allsvenska 

damgruppen och gruppen damspelare från division 1. Den allsvenska damgruppen hade 

jämfört med sin referensgrupp bättre genomsnittligt resultat på 10 av de 11 testen, men bara 

ett av dessa resultat var signifikant. Att den allsvenska damgruppen, till skillnad mot de 

allsvenska herrarna, inte skiljer sig lika mycket från sin referensgrupp kan bero på att de 

allsvenska damernas referensgrupp bestod av ett lag färre än de allsvenska herrarnas. Med ett 

större statistiskt underlag är det inte omöjligt att fler resultat blivit signifikanta. Det bör även 

påpekas att de allsvenska herrarnas referensgrupp, division 1 herrar, ligger två divisioner 

under allsvenskan. Den allsvenska damgruppens referensgrupp, division 1 damer, är 

divisionen som ligger direkt under damallsvenskan. Även detta kan ha påverkat resultatet. 

 En mängd faktorer styr på vilken nivå en fotbollspelare är aktiv. För de spelare som 

deltog i studien omfattade den exekutiva förmågan, att skapa och initiera fler antal lösningar 

på en uppgift, mellan 26 (♀) och 31 % (♂) av dessa faktorer. Med utgångspunkt från denna 

exekutiva funktion, i jämförelse med slumpen, ökade möjligheten att predicera 
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fotbollsspelarna till den divisionsnivå de var aktiva i med ca 40 %. Med hjälp av testet 

Mönsterflöde kunde de som testades placeras i rätt kategori minst 2 av 3 gånger. Det bör 

påpekas att denna analys var kraftigt utslagsgivande för de allsvenska damerna där 6 av 7 

spelare hade ett medelvärde som översteg testgruppens medelvärde. 

        Beträffande spelarnas exekutiva förmåga, i förhållande till presterat resultat i mål och 

assist, hade gruppen som gjort flest antal mål i genomsnitt en bättre kapacitet på arbetsminnet 

än de som gjort minst antal mål. Gruppen som presterat flest antal assist hade i genomsnitt 

klart bättre förmåga att skapa och initiera fler antal lösningar på en uppgift än de som gjort 

minst antal assist. 

        I studien framkom att det fanns ett signifikant linjärt samband hos de allsvenska 

herrarna vad det gällde den exekutiva förmågan att i en valsituation ögonblickligen fatta rätt 

beslut och förmågan att göra mål samt assist. Det linjära sambandet mellan spelarnas 

exekutiva förmåga i att skapa och initiera flest antal lösningar på en uppgift och förmågan att 

göra mål samt assist, var hos division 1 herrarna signifikant. Hos gruppen damer hade 

förmågan att göra assist ett signifikant linjärt samband med arbetsminnets kapacitet och 

förmågan att ögonblickligen göra rätt matchningar. Dessa linjära samband kompletterar och 

stärker resultatet från ovan nämnda gruppjämförelser beträffande de exekutiva funktionernas 

betydelse för att göra mål och assist i fotboll.  

          Resultatet i denna studie visar alltså att de exekutiva funktionerna på ett differentierat 

sätt påverkar spelarnas prestationsförmåga, mätt i mål och assist. Denna påverkan verkar 

också vara olika beroende på divisionsnivå. Att det t.ex. finns ett tydligt samband mellan 

spelarnas exekutiva förmåga i att skapa och initiera flest antal lösningar på en uppgift och 

förmågan att göra många assist, pekar på att denna mångfald-av-lösningar-förmåga kanske är 

viktigare för framgång i den spelfördelande rollen än andra exekutiva förmågor.   
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          Att målgörande i allsvenskan har ett tydligt samband med den exekutiva förmågan att 

ögonblickligen fatta rätt beslut och att målgörande i division 1 har ett tydligt samband med 

den exekutiva funktionen att skapa och initiera flest antal lösningar, kan tyda på att 

divisionsnivåernas spelkaraktär är olika. Detta i sin tur leder då till att kraven på spelarnas 

exekutiva funktioner blir olika beroende på divisionsnivå. Eftersom spelet i allsvenskan är 

snabbare blir förmågan att ögonblickligen fatta rätt beslut mer utslagsgivande där, än i lägre 

divisioner. På lägre nivåer, där snabbheten inte är lika avgörande, får tillgång till fler 

alternativa fotbollsbeteenden större betydelse.  

          Hos damerna, utan divisionsuppdelning, var sambandet mellan arbetsminne och assist 

signifikant. Även hos de allsvenska herrarna fanns ett samband mellan arbetsminne och 

assist. Dock var resultatet icke signifikant. Detta kan tolkas som att damlagens offensiva 

lagdelar har mer utvecklade exekutiva förmågor än de defensiva lagdelarna, till skillnad från 

de allsvenska herrarna som kanske har en jämnare fördelning av spelarnas exekutiva förmågor 

mellan lagdelarna. Det bör dock påpekas att antal backar som testades i denna grupp, var färre 

än spelare från andra positioner, vilket kan ha påverkat resultatet. 

          Dessa differentierade resultat indikerar att uppföljande studier med syfte att förtydliga 

de neuropsykologiska profilerna hos de olika lagdelarna i de olika divisionsnivåerna skulle 

vara meningsfull. Resultatet av en sådan studie skulle kunna vara en grund för att predicera i 

vilken lagdel och på vilken nivå en spelare har möjlighet att få utlopp för sin fulla exekutiva 

kapacitet och utifrån detta styra och intensifiera träningen. Resultatet skulle också kunna 

användas för att klargöra exekutiva brister och hjälpa spelarna att utveckla kompensatoriska 

fotbollsbeteenden.  

        Eftersom fotboll är en komplicerad sport där utövaren ständigt har många ostabila och 

skiftande faktorer att ta ställning till, hade det varit förvånande om kapaciteten av spelarens 

exekutiva funktioner inte utgjort en väsentlig del av de faktorer som styr hans/hennes 
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prestationsförmåga mätt i mål, assist och divisionsnivå. Att den förklarade variansen visade 

att vissa exekutiva funktioner utgjorde mellan 33 (♂, div. 1) och 45 % (♀) av de faktorer som 

påverkade ovan nämnda prestationsförmåga överensstämmer med studiens hypotes och med 

de forskningsresultat och förståelsemodeller över PFC som redovisades i introduktionen. Att 

de exekutiva funktionerna är viktigare hos damerna än hos herrarna kan tyda på att andra 

egenskaper som t.ex. fysisk storlek och styrka är av större betydelse i herrfotboll än i 

damfotboll. Av de alternativa variablerna var det endast kroppsvikt, hos gruppens allsvenska 

herrspelare, som hade ett positivt signifikant samband med antal mål i genomsnitt per match. I 

övrigt fanns inget signifikant samband mellan spelarnas kroppsvikt eller kroppslängd och 

framgång i fotboll mätt i mål eller assist. Detta stärker ytterligare betydelsen av de samband 

som denna studie funnit mellan vissa exekutiva funktioner och spelarens prestationsförmåga. 

Att det fanns ett signifikant samband mellan allsvenska herrspelarnas kroppsvikt och gjorda 

mål kan vara en indikation på spelarens fysiska storleks eventuella betydelse för målgörande.  

 Intressant är konstaterandet att variabler som Fotbollstid (hur många år spelarna tränat 

aktivt) och Rolltid (hur länge spelarna varit aktiva i sina spelpositioner) inte påvisat något 

signifikant samband med framgång i fotboll, mätt i mål och assist. En möjlig tolkning av detta 

är att kapaciteten på spelares exekutiva funktioner är viktigare för prestationsförmågan än 

träningstid på spelposition eller mängden fotbollserfarenhet. Vidare forskning kan eventuellt 

klargöra detta. Dock bör det påpekas att det statistiska underlaget för dessa 

erfarenhetsvariabler är något mindre än för de övriga.  

 De signifikanta resultat som framkommit i denna studie är relaterade till ett positivt 

samband mellan kapaciteten av de exekutiva funktionerna och flest antal gjorda mål, assist 

och uppnådd divisionsnivå. Relationen mellan inhiberingsförmåga och målgörande går dock i 

motsatt riktning. Det är inte omöjligt att en ”målgörare” har en någorlunda god 

inhiberingsförmåga beträffande sökandet efter och utvärderandet av lämpligt måltillfälle. 
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Inhiberingsförmågan bör dock inte vara för känslig då detta, i det avgörande skottögonblicket, 

kan bli en hämmande egenskap. Vidare studier med fokus på inhiberingsförmågan skulle 

eventuellt kunna klargöra detta förhållande. Påpekas bör att gruppen som gjort flest mål ändå 

har ett medelvärde på inhiberingstestet som ligger på mer än ½ SD över det normerande 

medelvärdet, men att de som gjort minst mål ligger på mer än 1 SD över det normerade 

medelvärdet. 

        En aspekt som måste tas med i beräkningen när det gäller utvärderingen av denna 

studie, är att studiens design i sig inte klargör sambandets riktning mellan de exekutiva 

funktionerna och spelarnas prestationsförmåga mätt i mål, assist och divisionsnivå. Dock visar 

tidigare studier av de exekutiva funktionerna att dessa inte utvecklas i vuxen ålder, utan styrs 

utifrån genetisk disposition förenat med en positiv utveckling, från det att man föds fram till 

och med adolescensen (Delis et al., 2001). De normeringsstudier som gjordes för testen 

Mönsterflöde, TMT och CWI visade att åldersgruppen 16 till 19 år presterade bäst resultat. 

Beträffande TMT och CWI låg resultaten därefter kvar relativt stabilt fram till 40 års ålder för 

att sedan successivt gå nedåt. Resultaten på testet Mönsterflöde började försämras redan efter 

20 års ålder. I testet TMT var åldersgruppen 16 till 19 år dubbelt så snabb som, samt gjorde ett 

resultat som var 35 till 50 % bättre än, den yngsta respektive äldsta av testets normerade 

åldersgrupper.  

       Arbetsminnet genomgår en kraftig utveckling hos individen mellan 9 och 18 års ålder 

och kraftigast är den fram till 15 år, med nästan en fördubbling i hastighet i att hantera och 

processa information (McCrory, Collie, Anderson & Davis, 2004). Mellan 18 och 25 år planar 

utvecklingen ut för att efter 25 års ålder svagt börja minska.  

          Även om det inte är troligt, så går det inte att utesluta att det inom fotboll kan finnas 

unika faktorer som gör att de exekutiva funktionerna kan utvecklas efter 18 års ålder. En 

longitudinell studie skulle eventuellt kunna klargöra detta. 
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       En annan faktor som måste tas med i bedömningen av studiens resultat är att 

jämförelsekriteriet mål och assist delvis bygger på självrapportering. Dock borde detta inte ha 

påverkat resultatet nämnvärt, då det är svårt att tro att t.ex. de som har bättre arbetsminne 

också skulle vara mer benägna att överdriva sina mål och assistprestationer. Om 

prestationsstatistiken hämtats hos tränarna skulle dock denna osäkerhetsfaktor till största 

delen vara eliminerad.  

     Ytterligare en aspekt som bör belysas är att de testverktyg som användes i studien inte 

är direkt relaterade till fotboll, en fotbollsmiljö eller till test utförda tillsammans med 

fotbollsspelarens viktigaste redskap, fötterna. Genom att ha med test som mätte spelarnas 

reaktionsförmåga (i msec), från utlösandet av stimuli till spelarnas reaktion genom händerna, 

har ändå den psykomotoriska aspekten vävts in i de exekutiva resultaten. Om det i framtiden 

går att flytta över testutförandet till fötterna kan de exekutiva testverktygen bli än mer 

finkalibrerade.  

        Det bör också lyftas fram att urvalsprocessen av spelare till denna studie inte har skett 

genom slumpmässigt urval. De allsvenska spelare som deltagit i denna studie representerar 

dock 20 % (♂) respektive 25 % (♀) av lagen i sina olika serier. Dessutom var spelarna, enligt 

tränarna, utvalda utifrån det kriterium att de var representativa för respektive lags 

prestationsnivå. Att tränarna använt sig av ett bekvämlighetsurval går inte att utesluta. Dock 

är spelarna som deltagit i studien aktivt matchade. De 45 spelare som lämnat underlag för hur 

många seriematcher de spelat de senaste tre åren har i genomsnitt spelat mer än 70 % av 

samtliga seriematcher. Detta kan tas som en intäkt på att spelargruppen är någorlunda 

representativ för deras lags prestationsnivåer. 

         För att dra slutsatser om ett eventuellt kausalt samband mellan vissa exekutiva 

funktioner och prestation mätt i mål, assist och divisionsnivå behöver ytterligare studier göras 

av replikerande och breddande slag. Ett samarbete med svenska fotbollsförbundet skulle ge 
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möjlighet till en mer omfattande studie inkluderande alla allsvenska lag och även möjlighet att 

testa Sveriges herr- och damlandslag. Det senare skulle ge tillgång till en referensgrupp som 

fotbollsmässigt är det bästa Sverige i dag kan erbjuda. 

          Även om det finns flera svagheter med denna studie, så ger testunderlagets storlek, 

representation samt de signifikanta resultaten från olika statistiska analyser, ett visst stöd för 

hypotesens argumentation att det generellt sett kan finnas en skillnad på kapaciteten av vissa 

av de exekutiva funktionerna mellan allsvenska spelare och de som spelar i division 1. 

Studien ger även ett visst stöd för hypotesens argumentation att vissa exekutiva funktioner 

kan ha ett samband med fotbollsspelarnas prestation mätt i mål och assist. Tidigare studier på 

de exekutiva förmågornas utvecklingsbarhet stöder hypotesens argumentation att sambandet 

är enkelriktat, att det är de exekutiva funktionerna som påverkar prestationen.  
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Bilaga 1. 

Hej Fotbollsspelare! 
Forskningsstudien går vidare och jag börjar närma mig sluten av datainsamlingen. Som jag nämnde 

för dig i samband med testningen så skulle jag skicka ut en enkät för att få lite mer kompletterande 

fakta av dig. Följande information skulle jag vilja att du mailar till mig, 

 Namn (Ditt namn): 

 Lag (Det lag du just nu spelar med): 

 Din vanligaste spelposition (Back, Mittfält, Forward):   

 Hur länge har du tränat i denna position(Antal år eller månader): 

 Hur länge har du spelat organiserad fotboll (Antal år): 

 Vad är din vikt: 

 Vad är din längd: 

 Hur många poäng (mål + assist) har du gjort i seriematcher, 
o Säsongen 2007 (så här långt): 
o Säsongen 2006: 
o Säsongen 2005: 

 I vilken division (Allsvenskan, Superettan, Division 1, Division 2, Division 3 eller lägre) 
spelar/spelade du mesta tiden, 

o Säsongen 2007: 
o Säsongen 2006: 
o Säsongen 2005: 

 Hur många seriematcher har du spelat/spelade du, 
o Säsongen 2007 (så här långt): 
o Säsongen 2006: 
o Säsongen 2005: 

 Brukar du för det mesta kunna känna på dig hur det skall gå i en match? (Ja/Nej): 
 

Tack för att du mailar mig dessa svar så snabbt som möjligt till 

Torbjorn.westberg@comhem.se 

Om du har några frågor så ring, 073-514 08 70 
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Bilaga 2. 

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT EN FOTBOLLSPELARE BEFINNER SIG PÅ 

RÄTT PLATS VID RÄTT TID? 
Är det bara en slump att Inzaghi gör mål i Champion League finalen? 

Är god speluppfattning något medfött eller förvärvat? 

Från och med sommaren 2007 till och med januari 2008 genomförs en studie med syfte att delvis besvara ovan 

nämnda frågor. Studien är en D-uppsats och genomförs av Torbjörn Vestberg som går sista året på 

psykologprogrammet vid Örebro Universitet.  

Varje människa och fotbollspelare är unik med en unik sammansättning av olika förmågor. En del blir 

framgångsrika fotbollspelare för att de är hypersnabba. Andra för att de har en bländande teknik. En del för att 

de har en fysisk styrka utöver det vanliga. En förmåga det pratas mycket om men som hitintills har varit svår att 

fånga och mäta är begreppet speluppfattning. Hypotesen i denna studie är att en god speluppfattning är 

avgörande för att lyckas som fotbollsspelare och att speluppfattning är en del av vad man på psykologspråk 

kallar människans exekutiva funktioner, dvs. människans beslutsfattande och problemlösande förmåga. Idag 

går det att testa och mäta dessa.  

För att kunna få svar på om det finns ett samband mellan det som på fotbollsspråk kallas god speluppfattning, 

framgång som spelare och allmänt goda beslutsfattande och problemlösande förmågor, krävs att en större 

grupp spelare testas. Målet i denna studie är att testa ca. 80 spelare och här önskar jag din hjälp och 

medverkan genom att få testa dig. 

De test som kommer att användas i studien är väl beprövade och används idag av psykologer runt hela världen. 

Det tar ca. 40 minuter att genomgå testningen som är delvis databaserad. 

Allt testmaterial kommer att kodas för att skydda din anonymitet.  

Din tränare har tagit del av studien och godkänner och stöder att jag gör testet tillsammans med dig, men det 

är frivilligt att delta. Din klubb kräver inte att du deltar och din tränare kommer inte att ha tillgång till 

resultatet. 

Jag hoppas att du vill delta och att du är lika nyfiken som jag på att försöka få ökad kunskap om hur fotbollen 

fungerar och för att vidareutveckla denna härliga och spännande idrott.  

Tillsammans med dig och din tränare kommer vi att bestämma tid och plats för att genomföra testen. 

 
Torbjörn Vestberg 
Stud. Psykolog 

 


