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Sammanfattning 

 
Syfte. Psykisk ohälsa verkar vara ett alltmer vanligare fenomen bland elitidrottare. 30 procent 

av Sveriges elitidrottare har någon gång under sina karriärer upplevt psykisk ohälsa menar 

Åkesdotter och Kenttä (2015). Därför har jag avsett med denna undersökning att analysera 

elitsatsande idrottares mentala förmågor.  

Metod. Studien baserades på en kvantitativ undersökningsmetod där 54 elitsatsande idrottare 

deltog i studien. Studien undersökte fyra dimensioner av mentala förmågor som 

operationaliserades ner till underdimensioner med hjälp av Hassméns, Kenttäs och Gustafssons 

(2009) tolkningar av de olika dimensionerna. Avslutningsvis analyserades datan med hjälp av 

beskrivande analyser och korrelationsanalyser. 

Resultat. Undersökningens resultat indikerade höga medelvärden för respondenternas 

självuppskattade förmåga inom de olika mentala förmågorna. Korrelationsanalyserna kunde 

främst visa på starka signifikanta samband mellan koncentrationsförmågan och självförtroende-

förmågan samt självförtroende-förmågan och spänningsregleringsförmågan.  

Diskussion. Idrottarna verkade ha goda mentala förmågor, men med möjligheter till förbättring. 

Utifrån resultaten kan man tolka att självförtroende, koncentrationsförmåga och 

spänningsreglering är tre betydelsefulla förmågor för att utveckla prestation samt för att behålla 

ett gott välmående. 

 

Nyckelord: mentala förmågor, spänningsreglering, självförtroende, målsättning och 

koncentration 

 

  



 

Abstract 
 

Purpose. Mental illness seems to be an increasingly common phenomenon among elite athletes. 

30 percent of Sweden's elite athletes have experienced mental illnessat sometime during their 

careers, according to Åkesdotter and Kenttä (2015). That is why I have intended the study to 

analyze the mental abilities of elite athletes. 

Method. The study was based on a quantitative survey method in which 54 elite athletes 

participated in the study. The study examined four dimensions of mental abilities as operatives 

down to sub-dimensions with the help of Hassméns, Kenttäs and Gustafsson's (2009) 

interpretations of the different dimensions. Finally, the data was analyzed using description 

analyzer and correlation analyzes. 

Results. The results of the survey indicated high mean values for the respondents' self-esteem 

in the various mental abilities. The correlation analyzes were able to show a strong significant 

relationship between concentration ability and self-confidence, as well as self-confidence and 

arousal regulation. 

Discussion. The athletes seemed to have good mental abilities, but with opportunities for 

improvement. Based on results, one can interpret that self-confidence-ability, concentration-

ability and arousal regulation are three important abilities for developing performance and for 

maintaining good well-being. 

 

Keywords: Mental abilities, arousal regulation, self-confidence, goal setting and concentration 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har psykisk ohälsa blivit allt vanligare bland Sveriges elitidrottare 

(Åkesdotter & Kenttä, 2015). Enligt Åkesdotter och Kenttä (2015) har cirka 30 procent av Sveriges 

elitidrottare någon gång upplevt psykisk ohälsa under sina karriärer. 30 procent representerar 

många av våra svenska elitidrottare, så hur kommer det sig att det är så många som upplever det? 

Tidigare forskning tyder på att många unga idrottare slutar på grund av utbrändhet (Gustafsson, 

2008). Åkesdotter och Kenttä (2015) menar att sämre utvecklade mentala förmågor till följd av 

bristande mental träning skulle kunna vara en anledning till elitidrottarnas psykiska ohälsa. Därför 

är det viktigt att undersöka individers mentala förmågor. 

 

Mentala förmågor är olika komponenter som kan tränas upp med hjälp av mental träning 

(Hassmén, Kenttä, Gustafsson, 2009).  Tidigare studier har sett kopplingar mellan mental träning 

och dess påverkan på prestation och välmående hos idrottare Gustafsson (2008). Enligt Hassmén, 

Hassmén, Gustafsson och Lundkvist (2011) kan förmågor som kontroll och perfektionism vara en 

bidragande orsak till utbrändhet och för tidigt avslut på idrottares karriärer. Men idag förespråkar 

man mental träning som en förebyggande metod för dels utbrändhet och dels för 

prestationshöjande ändamål (Olsson, 2005; Åkesdotter, Kenttä, 2015).  

 

Jag kommer i denna kvantitativa studie, med hjälp av ett frågeformulär, undersöka elitsatsande 

idrottares mentala förmågor. Studien kommer utgå ifrån fyra av Hassméns, Kenttäs och 

Gustafssons (2009) förslag på viktiga mentala förmågor: Spänningsregleringsförmåga, 

självförtroende, målsättningsförmåga och koncentrationsförmåga. Enligt min litteratursökning 

saknas det studier kring elitsatsande idrottares självuppskattning av dessa förmågor. Därför behövs 

det mer studier runt fältet för att kunna skapa en tydligare bild av betydelsen av mentala förmågor 

inom idrott. I denna studie kommer ett intresse för kopplingar mellan de olika mentala förmågorna 

att undersökas. Detta är intressant att undersöka för att kunna förstå vilka förmågor som skulle 

kunna vara avgörande för individers prestationsförmåga, välmående och psykiska hälsa. 
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2. Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt fokuserar på att redovisa centrala begrepp för studien och tidigare forskning kring ämnet. 

Först presenteras de centrala begreppen för studien så som mental träning och dess förmågor. Sedan 

presenteras tidigare forskning. 

 

2.1 Mental träning 

Inom idrottsvärlden är det mycket vanligt att idrottare utövar mental träning (Olsson, 2010). Om man 

någon gång har lyssnat på en intervju med en elitidrottare, efter hen har genomfört en mycket god 

prestation, brukar en vanlig kommentar vara att idrottaren hade förberett sig bra mentalt. Men vad är 

mental träning egentligen? Många definitioner har gjorts på mental träning och i denna uppsats har jag 

valt att använda mig av Weinbergs och Goulds (2014, s. 248) definition av mental träning: 

“Psychological skills training (PST) refers to systematic and consistent practice of mental or 

psychological skills for the purpose of enhancing performance, increasing enjoyment, or achieving 

greater sport and physical activity self-satisfaction”  

Definitionen tyder på att mental träning är en slags psykologisk färdighetsträning som har i syfte att 

förbättra prestationen, öka passionen till idrotten samt välmående och den psykiska hälsan. Forskare är 

överens om att mental träning handlar om att kunna förbättra individens mentala förmågor utifrån 

specifik mental träning (Weinberg, Gould, 2014; Hassmén, Kenttä, Gustafsson, 2009). Forskning har 

visat att förmågan att spänningsreglera, förmågan att kunna skapa mentala föreställningar, högt 

självförtroende, förmågan att sätta upp mål och koncentrationsförmågan är några av de mest avgörande 

mentala förmågorna som kan påverka prestationerna men även välmåendet (Cordova, 2007; Friman, 

2018; Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009); Lindahl, 2014; Weinberg och Gould, 2014). De fyra 

valda förmågorna redovisas mer i detalj nedan. Eftersom förmågan att skapa mentala föreställningar kan 

vara svår att mäta (Weinberg & Gould, 2014) har jag valt att inte bearbeta denna förmåga.  

 

Den tidigare forskningen kring området tyder på att mental träning verkar ha en positiv effekt på de 

olika mentala förmågorna, med vissa motstridigheter (Lindahl, 2014). Dock verkar det saknas forskning 

om hur elitsatsande idrottare självuppskattar sina allmänna mentala förmågor. Det verkar således finnas 

kopplingar mellan de olika mentala förmågorna. Men det verkar vara bristande kunskap om vilka 

kopplingar det finns mellan de olika mentala förmågorna. 
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2.1.1 Spänningsreglering 

Spänningsreglering handlar enligt Weinberg och Gould (2014) om förmågan att kunna hantera både 

fysiska och psykiska faktorer/aktiviteter som påverkar individens anspänningsnivå vid ett visst 

ögonblick. För att kunna reglera spänning finns det olika mentala metoder. Metoder för att öka 

spänningsnivån kan vara bland annat att lyssna på peppande musik, andas med snabbare frekvens eller 

använda mentala strategier i form av exempel inre samtal eller känslomässigt laddade ord som man kan 

säga till sig själv för att aktivera kroppen spänningsnivå. Metoder för att reducera spänningsnivån kan 

vara bland annat avslappning i form av att öva på att ta kontroll över sin andning, inre samtal eller 

använda sig av känslomässigt laddade ord som reducerar spänningsnivån i kroppen. Inre samtal och 

känslomässigt laddade ord som är två metoder som både reducerar och ökar spänningsnivån i kroppen, 

handlar om att individen har en dialog med sig själv där hen peppar eller reducerar spänningsnivån 

genom att intala sig om att hen är stark, snabb eller kommer klara målet (Hassmén, Kenttä, & 

Gustafsson, 2009). En idrottare som kan hantera och reglera sin spänningsnivå kan på så vis öka sin 

prestationsförmåga och sitt välmående.  

 

I relation till spänningsreglering påstår Martin (2005) att elitsatsande idrottare har en stor fördel av inre 

samtal som en metod att kunna reglera sin spänningsnivå. Genom inre samtal kan individen få mer 

kontroll över sina kognitiva tankar och på så vis reglera spänningen. Edwards och Steyn (2008) har 

kunnat se starka kopplingar mellan mental träning och spänningsreglering. I sin studie undersökte de 

bland annat hur spänningsregleringsträning i form av olika avslappningstekniker, andningsövningar och 

inre samtal, påverkade avslappningsförmågan. Resultaten tyder således på att mental träning bestående 

av inre samtal förbättrar förmågan att kunna reglera spänning. Edwards och Edwards (2012) stärker 

detta i en senare undersökning där resultaten indikerar samma som förgående studie. Detsamma gäller 

även tidigare forskning om mindfulness, som innefattar träningsmetoder där man övar på att kunna leva 

här och i nuet utan att blicka tillbaka och vara dömande (Baltzell & LoVerme-Akhtar, 2014). I studien 

uppmärksammar forskarna kopplingar mellan mindfulness och förbättrad prestation (Baltzell & 

LoVerme-Akhtar, 2014). Baltzell och LoVerme-Akhtar (2014) menar vidare att Mindfulness Meditation 

Training for sport (MMAS) bland annat förbättrar självreglering, vilket kan liknas med 

spänningsreglering. Värt att notera är att Josefsson med flera (2019) har kommit fram till motsatta 

resultat i sin studie kring MAC (Mindfulness-Acceptance-Commitment). Studien fokuserade på MAC-

programmets påverkan på bland annat emotionell reglering, vilket påminner mycket om 

spänningsreglering som jag undersöker i min uppsats. Resultaten indikerar att de som utövar MAC-

programmet tvärtom har svårare att reglera sina emotioner. Anledningen till de motstridiga resultaten 

kan bero på antalet deltagare var fler i Josefssons m fl., (2019) studie. 
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2.1.2 Självförtroende  

Den andra mentala förmågan som jag har valt att belysa är självförtroende. Den ses som en av de 

viktigaste mentala förmågorna inom mental träning, då självförtroende är en förutsättning för att kunna 

öka prestationsförmågan samt för att kunna utveckla nya färdigheter (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 

2009). Weinberg och Gould (2014) menar att självförtroende kännetecknas av en hög förväntan på 

framgång och kan definieras som tron att du framgångsrikt kan utföra ett önskat beteende. 

Självförtroende kan vara en mycket positiv faktor för individers upplevelser av positivare känslor, 

förbättrad koncentration och lättare för att hantera målsättningar. Den kan även ses som en viktig faktor 

för beteende och individens kognitiva förmåga  (Weinberg & Gould, 2014). Dock är det viktigt att ha i 

åtanke att självförtroende är ett brett begrepp som innefattar många olika typer av självförtroenden. För 

att träna upp självförtroendet finns det olika metoder. De två mest vanligaste är kanske mentala 

föreställningar där man föreställer sig eller visualiserar olika scenarion. Exempel på hur mentala 

föreställningar kan användas som en metod för att öka självförtroendet är genom att se sig själv vinna ett 

OS guld eller se sig själv klara ett specifikt mål (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009). Den andra 

träningsmetoden är inre samtal som jag beskrivit ovan (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009).  

 

Heydari m fl., (2018) menar att elitsasande idrottare har stor nytta av mental träning för att påverka 

självförtroendet. Detta påvisar de i en studie om hur mental träning kan påverka självförtroendet hos 

tonåriga volleybollspelare. I deras interventionsstudie fick en grupp genomföra ett mentalt 

träningsprogram under fyra månader. Det mentala träningsprogrammet byggde på mental träning genom 

målsättning, inre samtal och mentala föreställningar. Sedan mättes resultatet genom mätinstrumentet 

TSCI. TSCI är ett mätinstrument som undersöker hur självsäkra individerna känner sig under 

tävlingssituationer. Jonsson, Stambulova, Weman-Josefsson och Papaioannous (2013) studie stärker 

dessa resultat då de visade hur träningsbeteende och välmående bland svenska studenter påverkar 

självförtroendet. Deras studie använde sig av mätinstrumentet BARSE som mäter individers förtroende 

till sin förmåga att prestera trots olika typer av hinder. Edwards och Steyn (2008) studie om mental 

träning och psykologisk välmående stärker tidigare forskning kring självförtroende, då resultaten visar 

att det finns en koppling mellan mental träning och stärkt självförtroende. I interventionsstudien tränades 

elitidrottares olika mentala förmågor såsom koncentration, självförtroende och mentala föreställningar. 

Utifrån en korrelationsanalys mellan mental träning och välmående framgick ett starkt samband mellan 

elitidrottares självförtorende och välmående. I en senare interventionsstudie av Edwards och Edwards 

(2012) undersökte man hur rugbyspelare förbättrade sina mentala förmågor genom mental träning. I 

träningsprogrammen ville man bland annat utveckla självförtroende, koncentration, inre samtal när dessa 

mentala förmågor tränades kontinuerligt. Man såg då en kraftig förbättring på bland annat 

självförtroendet där medelvärdet ökade från 14.2 till 17.7. Detta berodde troligtvis på den mentala 

träningen som spelarna fått praktisera. En undersökning kring självförtroende gjord av Jonsson m fl., 
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(2013) kom fram till ett resultat som tydde på att många upplever ett sämre självförtroende vid lätt 

träning (558 av 1300) till skillnad från de som tränar med en högre intensitet. 

 

2.1.3 Målsättningsförmåga  

Den tredje mentala förmågan är målsättning. Weinberg och Gould (2014, s. 352) definierar målsättning 

som “Attaining a specific standard of proficiency on a task, usually within a specified time”. 

Målsättning handlar om att uppnå ett visst resultat/prestation oftast inom en vis tid. Mål är likväl som 

självförtroende att väldigt brett begrepp som kan brytas ner i flera delar. Mål kan brytas ner till objektiva 

mål, subjektiva mål, resultat-, prestations-och processmål (Hassmén, Kenttä, Gustafsson, 2009; 

Weinberg & Gould 2014). Objektiva mål är specifika mål som individen vill uppnå, liksom resultatmål 

som fokuserar enbart på resultat som individen vill uppnå i förhållande till andra (t ex en viss ranking 

eller ska vinna SM-guld). Exempel på subjektiva mål är prestationsmål och processmål. Prestationsmål 

kan vara att individen vill göra sitt bästa och hoppa bättre än förra gången. Processmål bygger mer på 

vad individen vill uppnå i from av känslor det vill säga att individen fokuserar mer på hur själva 

utförandet av aktiviteten kändes istället för resultatet (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; Weinberg 

och Gould, 2014). Enligt målorienteringsteorin (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009) är samtliga 

måltyperna viktiga för individens motivation men forskning har även sett att prestations- och processmål 

skapar bättre förutsättningar för hur individen hanterar olika tävlingssituationer. I målorienteringsteorin 

kallas dessa mål för uppgiftsorienterade mål. Individer som enbart sätter upp resultatmål eller så kallade 

resultatorienterade, har svårare för att hantera motgångar inom sin idrott (Hassmén, Kenttä, & 

Gustafsson, 2009). Tidigare forskning har tittat på målsättning som en motivationsmetod och sett att de 

individer som använder sig av målsättningsstrategier oftast utvecklas snabbare och höjer 

prestationsförmågan (Weinberg & Gould, 2014). Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) menar att det 

är viktigt vid målformuleringar att man tänker på att målen ska vara specifika, mätbara, aktionsriktade, 

realistiska och tidsspecifika/tidseffektiva. Ett exempel på sådant mål skulle kunna vara att individen 

sätter upp ett mål om att hoppa två meter i höjdhopp nästa år på SM. Målet är specifikt eftersom hen ska 

hoppa två meter, det är mätbart i och med två meter är konkret och går att mäta, aktionsriktande då hen 

vill bryta drömbarriären, realistiskt utifrån hens resultat samt tidsspecifikt för att det finns en tidsplan när 

hen ska klara det. Med hjälp av denna modell för målformuleringar kan individen sätta mål som är 

motiverande och som skapar en viss dragningskraft till att uppnå målet. Det är dock viktigt att poängtera 

att detta är en förmåga som man inte föds med utan som måste tränas och utvecklas (Hassmén, Kenttä, 

& Gustafsson, 2009).  

 

I relation till målsättning hävdar Martin (2005) att elitsatsande idrottare har stor fördel av att kunna sätta 

upp mål. Harwood, Cumming och Fletcher (2004) menar att idrottare använder sig mer av målsättning 
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vid tävling till skillnad från träning. Idrottarnas målsättningsförmåga under tävling mättes upp till ett 

medelvärde på 3.46 kontra träningsmålsättningsförmåga på ett medelvärde 3.24. Enligt Harwood, 

Cumming och Fletcher (2004) verkar det som om de idrottare som har högre uppgiftsrelaterade mål 

använder sig mer av detta under tävling.  

 

2.1.4 Koncentration 

Den fjärde och sista av mina utvalda mentala förmågan handlar om individens koncentrationsförmåga. 

Enligt Hassmén, Kenttä, Gustafsson (2009) och Weinberg & Gould (2014) handlar koncentration om att 

kunna rikta uppmärksamhet eller fokus på rätt saker vid rätt tillfälle och kan definieras som ” …a 

person´s ability to exert deliberate mental effort on what is most important in any given situation” 

(Weinberg & Gould, 2014, s. 372). Definitionen tyder på att koncentrationen är en förmåga att kunna 

utöva avsiktlig mental insats på det som är viktigast för tillfället. Forskning tyder på att koncentration är 

en förmåga som förbättrar prestationsförmågan samt välmående (Edwards, 2007; Weinberg & Gould, 

2014). Enligt Weinberg och Gould (2014) består koncentration av fyra delar: 1) förmågan att fokusera 

på relevanta signaler i omgivningen, 2) förmågan att kunna behålla fokus/koncentration över en längre 

tid, 3) förmågan att vara medveten om situationen och prestationsfel samt 4) förmågan att kunna skifta 

uppmärksamhetsfokus när det behövs. Inom aspekten koncentration skrivs det även om inre och yttre 

distraktioner. Inre handlar om tankar, känslor och inre upplevelser, medan yttre handlar om 

omgivningens påverkan. Dessa är olika faktorer som kan leda till att individen tappar sin koncentration 

och därmed får negativa konsekvenser i form av sämre prestanda under tävling (Hassmén, Kenttä, & 

Gustafsson, 2009).  

 

Utifrån koncentration har Edwards och Steyns (2008) undersökning funnit att det inte finns några starka 

kopplingar mellan mental träning och dess påverkan på koncentrationsförmågan hos elitidrottare. Detta 

påvisas även i Edwards och Edwards (2012) studie där man undersökte rugbyspelare på olika nivåer. 

Där rugbyspelares upplevda koncentrationsförmåga verkade oförändrad även efter mental träning. Dock 

verkar rugbyspelarna uppskatta sin koncentrationsförmåga som relativt hög (M=16) i förhållanden till 

andra förmågor i undersökningen. Grossbarda, Smith, Smoll, & Cumming (2009) uppmärksammade 

ungdomars upplevda koncentrationsförmåga vid matcher. Studien påvisar att ungdomarna upplever vissa 

svårigheter när det gäller att kunna koncentrara sig på matcher. Resultaten visar på ett medelvärde 

mellan 7-8 av 20 som högsta. 

2.2 Kopplingar mellan de olika mentala förmågorna 

Det finns även tidigare forskning fokuserat på kopplingar mellan ovanstående mentala förmågor. Vasta 

(2003) menar att målsättningsförmågan har positiv verkan på koncentrationsförmågan på så sätt att väl 
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avvägda mål ökar motivationen och koncentrationen för att utföra det hårda arbete som krävs för att 

uppnå målet eller målen. Man har även sett väldigt starka samband mellan målsättningsförmåga och 

självförtroende (Sagitarius, 2017). I studien framgår att sambandet mellan målsättningsförmågan och 

självförtroendet är mycket starkt (r=0.93). Studien utgår dock från en population på 30 idrottare, vilket 

gör att man kan ifrågasätta tillförlitligheten på studiens resultat. Svenssons (2012) undersökning om 

upplevelser av mentala svackor, visar att en försämrad koncentrationsförmåga kan bero på 

spänningsregleringssvårigheter. Hon hänvisar även till kopplingar som visar att målsättningsförmågan 

och spänningsregleringsförmågan samspelar, vilka i sin tur påverkar självförtroendet. För hög 

målsättning kan leda till negativa tankar och stress som kan kopplas till minskat självförtroende och 

sämre spänningsregleringsförmåga. Birrer och Morgan (2010) stärker Svenssons (2012) resonemang och 

resultat, där de även har sett kopplingar mellan spänningsregleringsförmågan, målsättningsförmågan och 

självförtroende. De har visat att det finns kopplingar mellan för höga krav på sig själv och rädsla för att 

misslyckas, vilket i sin tur kan skapa svårigheter med spänningsreglering. Edward och Steyn (2008) 

hävdar att det finns starka kopplingar mellan självförtroende och koncentrationsförmåga (r=0.55). I 

deras studie har man undersökt samband mellan de olika mentala förmågorna och utöver självförtroende 

och koncentrationsförmågan kunde man även visa på en stark koppling mellan självförtroende och 

avslappningsförmågan (r=0.61). Avslappningsförmågan skulle kunna jämföras till viss del med 

spänningsregleringsförmågan i denna uppsats. En betydligt mycket svagare koppling kunde däremot 

märkas mellan avslappningsförmåga och koncentrationsförmågan (r=0.24) (Edwards & Steyn, 2008). 
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3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka styrkan hos elitsatsande idrottares mentala förmågor och om det 

finns något samband dem emellan. För att göra detta utgår jag från några av de, enligt Hassmén, Kenttä 

och Gustafsson (2009) mest centrala mentala förmågorna för prestation och välmående kopplade till 

idrott.  

 

3.1 Frågeställningar 

• Hur uppskattar elitsatsande idrottare styrkan hos sina mentala förmågor i termer av 

spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration? 

• Vilken av ovanstående förmågor är mest utvecklad hos elitsatsande idrottare. 

• Finns det kopplingar mellan elitsatsande idrottares mentala förmågor i termer av 

spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration och hur ser dessa i så fall 

ut?  
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag först att redovisa uppsatsens design och urval. Därefter beskrivs 

mätinstrumentet och studiens genomförande. Avslutningsvis redogörs databearbetning, validitet och 

reliabilitet samt etiska överväganden. 

 

4.1 Design 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar och syfte, är det viktigt att ta ställning till vilka eller 

vilken metod som är mest lämpad. Trost (2012, s. 18) menar att ”syftet med ens projekt måste vara 

avgörande för vilken metod man använder sig av”. Nedanför redovisas val av metod och 

tillvägagångssätt i uppsatsen.  

 

Enligt Hassmén och Hassmén (2008) finns det olika forskningsintressen och forskningsmetoder. De 

kvalitativa metoderna intresserar sig mer för att undersöka utifrån ett hermeneutiskt vetenskapsideal. 

Dock är det viktigt att poängtera att det hermeneutiska vetenskapsidealet består av flera olika 

inriktningar (Hassmén & Hassmén , 2008). Till skillnad från de kvantitativa metoderna, riktar sig 

kvalitativa metoder mot att söka förståelse för något (Trost, 2012). Kvantitativa metoder brukar ha ett 

mer positivistiskt vetenskapsideal. Idealet omfattar en bred uppsättning av föreställningar av vad 

vetenskap är och hur det vetenskapliga arbetet ska bedrivas (Hassmén & Hassmén , 2008). De 

kvantitativa metoderna riktar sig till att undersöka frågor som hur ofta, hur många eller hur vanligt något 

är (Trost, 2012). Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar fokuseras på att undersöka styrkan hos 

elitsatsande idrottares mentala förmågor och samband mellan olika mentala förmågor. Med detta i 

åtanke kan man säga att uppsatsen har ett intresse för att söka generaliserbar kunskap. Inom det 

idrottsvetenskapliga området kallas detta för att ha ett positivistiskt och nomotetiskt intresse  (Hassmén 

& Hassmén , 2008).  

 

Utifrån detta kunde jag konstatera att en kvantitativ ansats krävdes för att undersöka området. I denna 

uppsats valde jag därför att använda mig av frågeformulär som datainsamlingsmetod. Med hjälp av 

frågeformulär kunde jag lättare undersöka en större grupp. Frågeformulären baserades på webbenkäter 

som konstruerades med hjälp av Survey & Report. Det vill säga att ett e-brev med en länk till 

frågeformuläret skickades till respondenterna som ledde dem till frågeformuläret (Trost, 2012). 

Fördelarna med en webbenkät var att det var kostnadseffektivt och smidigt (Trost, 2012). Med tanke på 

dagens samhälle och teknikens utveckling kunde frågeformuläret lätt besvaras på mobilen, Ipaden eller 

datorn.  
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4.2 Urval 

I en sådan här undersökning finns det ett flertal urvalsförfarande man kan använda sig av. Precis som 

Hassmén och Hassmén (2008) menar, vill en kvantitativ undersökning uttala sig om en större 

population. Att undersöka hela populationen är dessvärre omöjligt och därför får undersökningen förlita 

sig på stickprovet för att kunna dra en slutsats om populationen. Målpopulationen att undersöka för 

denna uppsats var elitidrottare. Definitionen på elitidrottare som är utformad av Umeå universitet, 

bygger på att individen utövar idrott och tävlar som lägst på nationell mästerskapsnivå eller tävlar som 

lagidrottare i de två högsta nationella serierna/divisionerna (Eriksson, 2015). På grund av uppsatsens 

relativt korta undersökningstid, konstaterade jag att mer tid hade behövts för att kunna undersöka en 

större målpopulation av urvalet. Med detta i åtanke valde jag att gå ner en nivå och börja titta på 

elitsatsande idrottare istället. Skillnaden mellan elitidrottare och elitsatsande idrottare kan variera. Vissa 

idrottare kan ligga på gränsen för att kunna klassificera sig som elitidrottare medan andra ligger längre 

ifrån gränsen. Men vad skiljer dessa åt? De idrottare vi ser på olympiska spelen och världsmästerskapen 

kan utan tvivel kalla sig för elitidrottare, och precis som Umeå universitets definition kan man konstatera 

att dessa tävlar på de nivåer som kravet begär. För att kunna dra en parallell till vad elitidrott är, har 

riksidrottsförbundet en definition på vad elitsatsning är ”Krävande, specialiserad och organiserad 

idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål” (Riksidrottsförbundet, u.å., s. 2). Denna 

definition skapar en tydligare bild av vad elitidrott är och handlar om. En tydlig skillnad som man kan 

konstatera i de två olika definitionerna är att elitidrottare har en tydligare gräns som måste uppnås för att 

kunna kalla sig elitidrottare, medan elitsatsande idrottare både kan vara de som är elitidrottare och de 

som är på gång eller har ambitionen att uppnå dessa krav. Med hjälp av dessa definitioner och tolkningar 

av elitidrottare och elitsatsning kan man konstatera att dessa begrepp hör ihop med varandra.  

 

Urvalet för denna uppsats blev därför elitsatsande idrottare, som i enlighet med Riksidrottsförbundets 

definition (se ovan). Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställningar att undersöka en bredd av 

elitsatsande idrottare från olika idrotter, har urvalet baserats utifrån ett strategiskt obundet slumpmässigt 

urval (Hassmén & Hassmén , 2008). På grund av den korta undersökningstid uppsatsen haft, har jag fått 

utgå från att undersöka den tillgängliga populationen (Hassmén & Hassmén , 2008). Därför baseras även 

urvalet utifrån ett bekvämlighetsurval.  

 

I denna uppsats har 54 respondenter deltagit och medelåldern för respondenterna var 24,5 år. Dessa 

respondenter är fördelade utöver åtta idrotter, både individuella idrotter och lagidrotter. Bland dessa 54 

respondenter framkom det att 56 procent av deltagarna var män medan 44 procent utgjordes av kvinnor. 
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Undersökningen hade ett minimalt bortfall i form av ett internt där några inte vill delge sin ålder eller 

den idrott de utövade. 

 

4.3 Mätinstrument 

För att kunna konstruera ett frågeformulär har jag först läst igenom ett flertal uppsatser och 

undersökningar för att hitta en modell över hur analysen av uppsatsens syfte ska ske. Denna information 

bearbetades för att sedan kunna konkretisera vilka mentala förmågor som skulle undersökas. Med hjälp 

av tidigare uppsatser och forskning kunde jag slutligen komma fram till fyra mentala förmågor som var 

vanligast att undersöka. Slutprodukten av detta ledde till att fyra förmågor valdes ut: spänningsreglering, 

självförtroende, målsättning och koncentration, som sedan skulle skapa fyra frågebatterier. Begreppen 

inspirerades och operationaliserades med hjälp av Hassméns, Kenttäs, och Gustafssons (2009) bok. Med 

hjälp av enkätverktyget Survey and Report kunde jag sedan börja skapa en design för frågeformuläret 

(se bilaga 2).  

 

Först inleddes frågeformuläret med fyra frågor med avsikt att samla in demografiska data (Hassmén & 

Hassmén , 2008). Därefter konstruerades fyra frågebatterier om spänningsregelring (fråga A1-A9) 

självförtroende (fråga B1-B9), målsättning (fråga C1-C4) och koncentration (fråga D1-D12). Dessa 

bestod av totalt 34 frågor. Varje frågebatteri operationaliserades ner till underdimensioner av varje 

mental förmåga (Se bilaga 2).  

 

4.3.1. Spänningsregleringsförmåga 

Operationaliseringen av spänningsreglering har inspirerats av Hassméns, Kenttäs och Gustafssons 

(2009) tolkningar. Deras operationalisering av orsaker till att man spänningsreglerar leder till tre 

dimensioner: kognitiv oro, somatisk oro och allmän stressbelastning. Kognitiv oro definieras som 

”negativa förväntningar och tankemässig oro kring sig själv, situationen och möjliga konsekvenser” 

(Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009, s. 146). Somatisk oro som riktar sig mer till den fysiologiska 

oron definieras som ”upplevelsen av individens fysiologiska aktivering, vilket kan visa sig genom 

fjärilar i magen, darrningar, svettningar och spända muskler” (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009, 

s. 146). Allmän stressbelastning avser att mäta hur individens allmänna stressbelastning är för tillfället 

(Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009). 

 

Den första dimensionen handlar om individens kognitiva oro, som undersöks med hjälp av tre frågor 

(fråga A1, A2, A3). Den första frågan fokuserade på individens tillit på sin egen förmåga, medan den 

andra frågan undersökte individens oro inför situationer. Den tredje frågan kontrollerade individens oro 

för att göra bort sig vid olika situationer. 
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Andra dimensionen uppfattar individens somatiska oro med hjälp av tre frågor (fråga A4, A5, A6). De 

tre frågorna undersöker kroppsliga reaktioner så som orolig mage, pulsförändringar, och darriga händer 

under tävlings- eller matchsituationer. 

Tredje dimensionen undersöker individens allmänna stressbelastning. Denna dimension utgörs av tre 

frågor (fråga A7, A8, A9). Första frågan undersöker individens lugn under den senaste veckan och hur 

den har påverkats av oväntade händelser. Andra frågan kontrollerar individens upplevda kontrollnivå 

över viktiga saker den senaste veckan. Tredje frågan handlar om individens irritationsnivå över småsaker 

den senaste veckan. 

 

4.3.2 Självförtroende 

Självförtroendes dimensioner utgjordes av generellt idrottsrelaterat självförtroende, mental tuffhet och 

situationsspecifikt självförtroende. Operationaliseringen skedde med hjälp av Hassméns, Kenttäs och 

Gustafssons (2009) tolkning, och blir därför generellt idrottsrelaterat självförtroende, mental tuffhet och 

situationsspecifikt självförtroende. Generellt idrottsrelaterat självförtroende begreppet avser att mäta 

precis som det låter, individens generella idrottsrelaterade självförtroende. Mental tuffhet definieras som 

”förmågan att vara bättre förberedd än konkurrenterna och att klara av de krav som ställs inom 

elitidrotten” (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009, s. 121). Det situationsspecifika självförtroendet är 

individens förmåga att ha ett bra självförtroende vid olika situationer (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 

2009).  

 

Den första dimensionen handlar om individens generella idrottsrelaterade självförtroende, som 

undersöks med hjälp av tre frågor (fråga B1, B2, B3). Den första frågan undersökte individens 

uppfattning om hens fysik och skicklighet räckte för att lyckas i idrotten, medan andra frågan fokuserade 

på individens tro på sin förmåga vid svåra situationer. Tredje frågan betraktade individens hantering av 

nervositet under prestation. 

Andra dimensionen uppfattar individens mentala tuffhet med hjälp av tre frågor (fråga B4, B5, B6). 

Första frågan fokuserar på individens inställning till att kämpa vidare även vid dåliga prestationer. Andra 

frågan undersöker individens tro på att kunna återfå mentalt fokus efter misstag. Tredje frågan 

kontrollerar individens förmåga att kämpa vidare även om hen tvivlar på sin förmåga efter dålig 

prestation. 

Tredje dimensionen undersöker individens situationsspecifika självförtroende. Denna dimension utgörs 

av tre frågor (fråga B7, B8, B9). Första frågan kontrollerar individens känsla av att känna sig tillräckligt 

förberedd för att lyckas bra vid tävling eller match, medan andra frågan tittar på individens tro på att 
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kunna genomföra allt som behövs för att lyckas i kommande tävling eller match. Tredje frågan 

undersöker individens tro på att kunna hantera sina känslor under tävling eller match. 

 

4.3.3. Målsättningsförmåga 

Målsättningsförmågan var det enda begrepp som inte behövdes operationaliseras ner till dimensioner. 

Anledningen till att målsättningsförmågan inte behövdes operationaliseras ner till underdimensioner 

berodde på att begreppet inte var tillräckligt brett. Begreppet krävde alltså inte nedbrytning för att kunna 

mäta individens målsättningsförmåga. 

 

Allmän målsättningsförmåga består av fyra frågor (fråga C1, C2, C3, C4). Första frågan undersöker 

individens kort- och långsiktiga målformuleringar medan andra handlar om individens målformuleringar 

utifrån resultat-, prestation- och processmål. Fråga tre undersöker individens förmåga att kunna 

formulera konkreta och tydliga mål medan fråga fyra undersöker individens målformuleringars 

svårighetsgrad. 

 

4.3.4 Koncentrationsförmåga 

Koncentration bröts ner till förmåga att styra uppmärksamhet, förmåga att hantera störningar, 

koncentrationsförmåga och refokuseringsförmåga. Förmåga att styra uppmärksamhet handlar om 

individens förmåga att lägga fokus vart hen vill fokusera på (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009). 

Förmåga att hantera störningar förmåga ses som individens förmåga att kunna koppla bort störande 

faktorer som kan påverka prestationen (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009). Koncentrationsförmåga 

ses som individens förmåga att kunna lägga sin uppmärksamhet på något, anpassa uppmärksamhet efter 

en situation och förmåga att kunna hålla uppmärksamheten över en längre tid (Hassmén, Kenttä, & 

Gustafsson, 2009). Sista underbegreppet är refokuseringsförmåga som innebär individens förmåga att 

kunna återfå koncentration efter tappad koncentration (Hassmén, Kenttä, & Gustafsson, 2009). 

 

Första dimension handlar om individens koncentrationsförmåga, som utgörs av tre frågor (fråga D1, D2, 

D3) där första frågan handlar om individens förmåga att kunna behålla koncentration så länge 

situationen kräver. Fråga två uppmärksammar om individen upplever koncentrationsförmåga som en av 

sina styrkor. Tredje frågan kontrollerade om individen kan slå på och av sin koncentration utifrån 

tävlingssituationer. 

Andra dimensionen uppmärksammar individens förmåga att styra sin uppmärksamhetsfokus (fråga D4, 

D5, D6). Första frågan handlar om individens förmåga att styra sin uppmärksamhetsfokus, medan fråga 
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två undersöker om individen kan skifta sin uppmärksamhet utifrån vad situationen kräver. Tredje frågan 

kontrollerade hur bra individen är på att anpassa sin uppmärksamhetsfokus utifrån situationen. 

Tredje dimensionen handlar om individens förmåga att hantera störningar. Denna del utgörs av tre frågor 

(D7, D8, D9). Fråga ett undersöker individens förmåga att snabbt kunna återfå fokus vid störningar, 

medan andra frågan kontrollerar individens förmåga att kunna koppla bort störningar. Fråga tre granskar 

huruvida individen störs när hen är koncentrerad. 

Fjärde dimensionen belyser individens förmåga att kunna refokusera. Denna dimension undersöks med 

hjälp av tre frågor (D10, D11, D12). Fråga ett undersöker hur stor utsträckning individen kan refokusera 

efter inre störningar. Andra frågan kontrollerar individens förmåga att direkt kunna återfå fokus efter 

yttre störningar, medan fråga tre allmänt undersöker hur vida individen snabbt kan återfå fokus vid 

tappat fokus. 

 

4.4 Genomförande 

Efter att läst på om mentala förmågor valde jag ut fyra intressanta förmågor att undersöka. Dessa 

förmågor operationaliserades i sin tur för att kunna skapa frågebatteri i frågeformuläret. Med hjälp av 

internettjänsten Survey & Report, konstruerades och strukturerades uppsatsens frågeformulär som sedan 

skulle kunna spridas via en internetlänk. Internetlänken var en länk som öppnade frågeformuläret för 

respondenterna. Genom länken kunde de sedan skicka in frågeformuläret. Spridningen av 

frågeformuläret skedde genom mejlkontakt med föreningar och organisationer som bedriver träning på 

elitnivå eller som har aktiva medlemmar som elitsatsar. Dessa föreningar och organisationer valdes ut 

utifrån mitt kontaktnätverk i olika föreningar och organisationer. Med frågeformuläret följde en 

informationstext (se bilaga 1) som beskrev vem jag är, mitt syfte med undersökningen samt 

respondenternas rättigheter. Frågeformuläret inleddes med samtyckeskrav som beskriver mer 

genomgående om respondenternas rättigheter. Hur frågeformuläret har besvarats, vilken plats och när 

kan inte bekräftas. Det som kan fastställas är att alla respondenter har fått samma möjlighet att svara och 

under samma förutsättningar/förhållanden. Under tidens gång återkopplade jag till föreningarna och 

organisationerna för att påminna om betydelsen av att frågeformuläret besvarades av så många som 

möjligt. 

 

4.5 Databearbetning och analys 

Datainsamlingen analyserades och bearbetades med hjälp av statistikprogrammet: Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). I mina analyser har jag mestadels använt mig av deskriptiv statistik för att 

analysera de olika mentala förmågorna och hur starka/svaga elitsatsande idrottares mentala förmågor är. 
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Därutöver har jag använt mig av korrelationsanalyser för att undersöka samband mellan de olika mentala 

förmågorna. I databearbetningen har inga bortfall skett och därför har jag kunnat använda mig av alla 

resultat för att kunna svara på mitt syfte och frågeställningar. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

En studies kvalité bygger på dess reliabilitet och validitet. För att uppnå god kvalité inom forskning och 

vetenskap är det därför viktigt att man preciserar sin mätning och mäter det som avses mätas. För att 

göra detta bör man reflektera kring begreppen reliabilitet och validitet (Hassmén & Hassmén , 2008). 

Reliabilitet avser att kontrollera uppsatsens pålitlighet medan validitet tittar på om forskaren har 

undersökt vad som är relevant för undersökningen (Hassmén & Hassmén , 2008). 

För att försäkra mig om frågeformulärets reliabilitet säkerhetsställdes frågebatterierna med hjälp av ett 

reliabilitetstest. Frågebatteriet som handlade om spänningsreglering resulterade i en reliabilitet på 

motsvarande (α = .76). Andra frågebatteriet om självförtroende hade en mycket hög reliabilitet (α = .91), 

medan tredje frågebatteriet om målsättning tydde på en hög reliabilitet (α = .81). Sista frågebatteriet om 

koncentration resulterade i ett mycket högt värde av reliabilitet (α = .94) (Cohen et al, 2018, p. 774). På 

så vis kan man konstatera att reliabiliteten är mycket hög i denna uppsats. 

För att kunna garantera enkätens validitet har jag konstruerat frågeformuläret med inspiration av 

Hassmén, Kenttä och Gustafssons (2009) bok om. Sedan har jag testat och diskuterat frågorna med två 

av mina klasskamrater för att försäkra mig om att respondenterna kommer förstå ändamålet med 

frågorna (Hassmén & Hassmén , 2008). Med hjälp av mina två klasskamrater kunde två syftningsfel 

konstateras. För att höja validiteten åtgärdade jag dessa syftningsfel innan jag skickade ut 

frågeformuläret.  

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

I denna uppsats har de etiska förhållningssätten förhållit sig till vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 

2017) forskningsetiska principer. Dessa principer handlar om fyra krav som skall uppfyllas för att ha en 

god forskningssed. Dessa krav är informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningens deltagare om uppsatsens syfte 

(Vetenskapsrådet, u.å.). För att kunna tillmötesgå detta krav, skickades ett informationsbrev tillsammans 

med frågeformuläret. I detta brev redovisades syftet med uppsatsen samt hur de övriga kraven kom att 

uppfyllas i uppsatsen. 
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Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rättigheter inför och under undersökningen. Rättigheter som 

rätt att bestämma över sitt medverkande (Vetenskapsrådet, u.å.). För att respondenterna skulle kunna 

påbörja frågeformuläret var de tvungna att läsa och godkänna samtyckeskravet som redovisade 

respondenternas rättigheter. Samtyckeskravet fungerade som en nyckel till enkäten. För att kunna 

medverka var man tvungen att bevilja detta krav som i sin tur öppnade frågeformuläret. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlas från enskilda personer får endast användas för 

uppsatsensändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). För att tillmötesgå detta krav, redovisades nyttjandet av 

respondenternas svar i informationsbrevet. I och med nyttjande redovisas även respondenternas 

anonymitet i uppsatsen för att skydda deras identitet och integritet. 

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas svar och uppgifter för undersökningen ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet, utan att obehöriga ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Likväl som nyttjandekravet och informationskravet, redovisades konfidentialitetskravet i 

informationstexten. I och med den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft 2016, behandlas 

deltagarnas uppgifter med största möjliga konfidentialitet. Därför kommer åtgärder som radering av 

personuppgifter och svarsuppgifter raderas och förstöras efter genomförd uppsats. Detta kommer göras 

för att deltagarnas identitet och integritet skall förbli anonym och skyddad.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten redovisas på följande sätt: under beskrivning kommer de olika mentala 

förmågorna redovisas i form av frekvenstabeller. Dessa tabeller beskriver respondenternas olika mentala 

förmågor. Avslutningsvis redovisas en tabell baserat på korrelationsanalyser. Med hjälp av dessa kan 

man undersöka kopplingar mellan de olika mentala förmågorna. 

 

5.1 Beskrivning av mentala förmågor 

I detta avsnitt beskrivs resultat kopplat till hur elitsatsande idrottare upplever styrkan i sina mentala 

förmågor i termerna av spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration. 

Resultaten redovisas med medelvärde, standardavvikelse och procent kring varje svarsalternativ. 

 

5.1.1 Spänningsreglering  

Som tidigare nämnts så operationaliserades allmän spänningsreglering till tre dimensioner: kognitiv oro, 

somatisk oro, och allmän stressbelastning. Varje underdimension operationaliserades sedan ner till 

ytterligare dimensioner enligt följande (se rubrik 4.3.1).  

Respondenters svar sammanfattas i tabell 1 nedan:   

Tabell 1. Spänningsreglering: generell och underdimensioner: Deskriptiv statistik  

 M SD 

Allmän spänningsreglering  3.36 .64 

Kognitiv oro 3.29 .84 

Tillit egen förmåga 3.93 .8 

Oro för dålig form 2.85 1.05 

Oro för att göra bort sig 3.11 1.27 

Somatisk oro 3.16 .94 

Sällan orolig mage inför tävling 3.00 1.12 

Sällan hög puls inför tävling 2.87 1.25 

Sällan darriga händer inför tävling 3.63 1.46 

Allmän stressbelastning   3.61 .64 

Lugn även vid oväntade händelser 3.72 .88 

Kontroll över viktiga saker  3.76 .97 

Inte varit irriterad över småsaker 3.37 1.14 
Note: M = medelvärde, SD = standardavvikelse 

I tabell 1 framgår det att respondenternas förmåga att spänningsreglera är relativt god. Medelvärdet för 

allmän spänningsregelring är högre än värdet tre som tyder på en god förmåga att spänningsreglera. 

Detta resultat speglar även av sig i underdimensionerna kognitiv- och somatisk oro samt allmän 

stressbelastning, där man för det första kan se att den kognitiva oron bland respondenterna är 

medelstark. Vad gäller dimensionen kognitiv oro verkar det som att respondenternas tillit till sin egen 

förmåga (M=3.93) är starkare jämfört med oron för att vara i dålig form (M=2.85). Oron för att göra bort 
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sig verkar dock vara medelstark. Den somatiska oron bland elitidrottare tycks vara medelstark utifrån 

tabellen. Detta speglar sig i dess underdimensioner där det framgår att elitidrottare sällan verkar uppleva 

orolig mage inför tävling eller har högre puls inför tävlingar. De upplever sig även att de ganska sällan 

har darriga händer inför tävlingar. Den allmänna stressbelastningen hos respondenterna är ganska låg 

och det kan utläsas med hjälp av dess underdimensioner som talar för att respondenterna verkar ganska 

lugna vid oväntade händelser samt att de har ganska bra kontroll över viktiga saker. Dock är det 

vanligare att respondenterna upplever irritation över småsaker. 

 

5.1.2 Självförtroende 

Precis som för spänningsregleringsförmågan så operationaliserades självförtroende ner till tre 

dimensioner (generellt idrottsrelaterat självförtroende, mental tuffhet och situationsspecifikt 

självförtroende), vilka i sig delades in i ytterligare underdimensioner (se rubrik 4.3.2). 

Respondenters svar sammanfattas i tabell 2 nedan:   

Tabell 2. Självförtroende: generell och underdimensioner: Deskriptiv statistik 

 M SD 

Allmänt självförtroende  3.95 .75 

Generellt idrottsrelaterat 

självförtroende 

3.79 .92 

Individens uppfattning av sin fysik och 

skicklighet 

3.80 1.07 

Individens tro på sin egen förmåga vid 

svåra situationer 

3.83 .97 

Individens hantering av nervositet 

under prestation 

3.74 1.2 

Mental tuffhet 4.18 .78 

Individens inställning till att kämpa 

vidare även vid dålig prestation 

4.35 .83 

Individens tro på att kunna återfå 

mentalt fokus efter misstag 

3.76 1.12 

Förmåga att kämpa vidare vid tvivel på 

sin förmåga efter dålig prestation 

4.44 .77 

Situationsspecifikt självförtroende 3.90 .77 

Känsla av att känna sig tillräckligt 

förberedd för att lyckas bra vid tävling 

4.07 .82 

Tro på att kunna genomföra allt som 

behövs för att lyckas vid tävling 

3.83 .97 

Tro på att kunna hantera sina känslor 

under tävling 

3.87 .98 

Note: M = medelvärde, SD = standardavvikelse  

Utifrån tabell 2 framgår det att respondenternas allmänna självförtroende är starkt, det vill säga att 

respondenterna har ett högt självförtroende. Respondenternas mentala tuffhet framstår som den starkaste 
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underdimensionen till skillnad från situationsspecifikt självförtroende som är tätt följt av generellt 

idrottsrelaterat självförtroende. Respondenternas höga medelvärde utifrån det generella idrottsrelaterade 

självförtroendet speglar av sig i respondenternas höga värde kring uppfattning av sin fysik och 

skicklighet, tro på sin egen förmåga vid svåra situationer samt individens hantering av nervositet under 

prestation. Respondenternas mentala tuffhet, som är en dimension som har högt medelvärden, tyder på 

att respondenterna är mentalt tuffa. Dess underdimensioner visar på starka värden, där både individens 

inställning till att kämpa vidare även vid dåliga prestationer samt förmåga att kämpa vidare vid tvivel på 

sin förmåga efter dålig prestation är starkt. Respondenternas tro på att kunna återfår mentalt fokus efter 

misstag tyder även det på en medelstark förmåga. Respondenternas situationsspecifika självförtroende är 

den näst starkaste förmågan. Dess underdimensioner visar starka medelvärden. Speciellt respondenternas 

känsla av att känna sig tillräckligt förberedda för att lyckas bra vid tävling. Tätt följt kommer tro på att 

kunna genomföra allt som behövs för att lyckas samt tro på att kunna hantera sina känslor under tävling. 

 

5.1.3 Målsättning 

Som jag pekat på tidigare så består allmän målsättning endast av fyra frågor. Första frågan undersöker 

individens kort- och långsiktiga målformuleringar medan andra handlar om individens målformuleringar 

utifrån resultat-, prestation- och processmål. Fråga tre kontrollerar individens förmåga att kunna 

formulera konkreta och tydliga mål medan fråga fyra undersöker individens målformuleringars 

svårighetsgrad. 

Respondenters svar sammanfattas i tabell 3:   

Tabell 3. Målsättning: generellt: Deskriptiv statistik 

 M SD 

Allmän målsättning 3.93 .80 

Kort- och långsiktiga målformuleringar 4.11 1.14 

Målformuleringar utifrån resultat-, 

prestation- och processmål 

3.94 1.01 

Förmåga att kunna formulera konkreta 

och tydliga mål 

3.94 1.04 

Individens målformuleringars 

svårighetsgrad 

3.74 .92 

Note: M = medelvärde, SD = standardavvikelse  

I tabell 3 framgår det att respondenternas allmänna målsättningsförmåga är stark. Utifrån allmän 

målsättnings underdimensioner syns det ett starkt värde av att respondenterna kan formulera både korta 

och långsiktiga mål, samt att deras förmåga att formulera resultat-, prestations- och processmål är starkt. 

Förmågan att kunna formulera konkreta och tydliga mål är starkt hos respondenterna. Respondenternas 

målformuleringars svårighetsgrad tyder på att de har en medelstark förmåga att kunna formulera mål 

med bra svårighetsgrad. 
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5.1.4 Koncentration 

Allmän koncentration utgörs av fyra dimensioner: Koncentrationsförmåga, förmåga att styra sin 

uppmärksamhetsfokus, förmåga att hantera störningar och refokuseringsförmåga. Varje dimension 

operationaliserades sedan ner till ytterligare underdimensioner enligt följande (se rubrik 4.3.4). 

Tabell 4. Koncentration: Generell och underdimensioner: Deskriptiv statistik 

 M SD 

Koncentrationsförmåga 3.65 .72 

Allmän koncentration 3.86 .82 

Förmåga att behålla koncentration så länge 

situationen kräver 

4.19 .83 

Anses koncentrationsförmågan som en av 

individens styrkor 

3.81 .97 

Förmåga att kunna slå på och av koncentrationen 

utifrån tävlingssituationen 

3.59 1.13 

Förmåga att styra uppmärksamhet 3.75 .82 

Förmåga att styra uppmärksamhetsfokus 3.85 .92 

Förmåga att kunna skifta uppmärksamhetsfokus 

utifrån situationen 

3.83 .91 

Förmåga att kunna anpassa sin 

uppmärksamhetsfokus utifrån situationen 

3.59 .88 

Förmåga att hantera störningar 3.56 .79 

Förmåga att snabbt kunna återfå fokus vid 

störningar 

3.69 .87 

Förmåga att kunna koppla bort störningar 3.61 .96 

Hur mycket störs individen när hen är fokuserad 3.41 .98 

Refokuseringsförmåga 3.41 .83 

Förmåga att kunna refokusera efter inre störningar 3.20 .92 

Förmåga att återfå fokus efter yttre störningar 3.48 .86 

Förmåga att snabbt kunna återfå fokus efter tappat 

fokus 

3.56 .90 

Note: M = medelvärde, SD = standardavvikelse  

Tabell 4 redovisar en medelstark koncentrationsförmåga hos respondenterna. Utifrån dess 

underdimensioner kan man tyda att den allmänna koncentrationsförmågan är den starkaste förmågan. 

Utifrån koncentrationsförmågans underdimensioner framgår att förmågan att behålla koncentrationen så 

länge situationen kräver är respondenternas starkaste förmåga som är mycket god. Den allmänna 

koncentrationsförmågan anses även vara den starkaste förmågan hos respondenterna. Dock verkar det 

som att det finns vissa svårigheter med att kunna slå på och av koncentrationen utifrån 

tävlingssituationen även om den fortfarande är medelstark. Den näst starkaste dimensionen är 

respondenternas förmåga att styra uppmärksamhet. Denna förmåga är medelstark hos respondenterna 

och utifrån förmågans underdimensioner framgår det att respondenterna dessutom har en bra förmåga att 

kunna styra, skifta och anpassa uppmärksamhetsfokus utifrån situationen. Tredje dimensionen är 
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respondenternas förmåga att hantera störningar som även här är medelstark. Dess underdimensioner 

tyder framförallt på att respondenterna är duktiga på at återfå fokus vid störningar samt att koppla bort 

störningar. Tätt efter framgår det att respondenterna upplever att de störs till viss del när hen är 

fokuserad. Utifrån sista dimensionen refokuseringsförmåga kan resultaten tolkas som medelstarka. 

Respondenternas refokuseringsförmåga är medelstark. Utifrån dess underdimensioner framgår det att 

förmågan att kunna refokusera efter inre störningar och förmågan att kunna refokusera efter yttre 

störningar är medelstarka, Dock verkar det som att respondenterna har lättare för att kunna återfå fokus 

efter att de har tappat fokus. 

 

5.2 Kopplingar mellan olika mentala förmågor 

För att undersöka kopplingar mellan de olika mentala förmågorna har jag gjort en korrelationsanalys 

mellan varje mental förmåga. 

 

Tabell 5. Samband mellan de olika mentala förmågorna. 

Samband mellan mentala förmågor 

 Spänningsreglering Självförtroende Målsättning Koncentration 

Spänningsreglering 1    

Självförtroende .63** 1   

Målsättning .43** .55** 1  

Koncentration .56** .77** .57** 1 

** Korrelationen är signifikant (p<.01). 

* Korrelationen är signifikant (p<.05). 

 

Av tabell framgår det för det första att spänningsregleringsförmågan har signifikanta samband (p<0.05) 

mellan de tre övriga förmågorna. Sambandet mellan spänningsregleringsförmågan och självförtroende är 

ganska starkt (r=0.63) (Stukát , 2011), vilket tyder på att ju starkare självförtroende som en person har 

desto bättre förmåga att spänningsreglera, men resultatet kan även tolkas som att dessa förmågor 

påverkar varandra eller är beroende av varandra. Spänningsregleringsförmågans samband mellan 

målsättningsförmågan är dock ganska svaga (r=0,43), detta kan tolkas som att 

spänningsregleringsförmågan och målsättningsförmågan har mindre påverkan på varandra. Sambandet 

mellan spänningsregleringsförmåga och koncentrationen tyder på ett ganska starkt samband (r=0.56). 

Troligtvis kan detta bero på att dessa förmågor påverkar varandra och att ju mer man tränar den ena 

förmågan desto bättre blir man även på den andra förmågan. Självförtroende verkar visa ganska starka 

samband (r=0,55) med målsättningsförmågan. Detta kan tolkas som att personer som har högt 

självförtroende har troligtvis bättre målsättningsförmåga. Ett mycket starkt värde (r=0,77) framgår 
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framförallt mellan självförtroende- och koncentrationsförmågan. Dessa förmågor är säkerligen 

närliggande till varandra och har en stor påverkan på varandra. En person med högt självförtroende har 

säkert lättare för att kunna koncentrera sig och tvärtom, det vill säga en person med hög 

koncentrationsförmåga har troligtvis högt självförtroende. Målsättningsförmågan visar på ganska starka 

samband (r=0,57) mellan koncentrationsförmågan. Utifrån detta kan man tolka att personers förmåga att 

sätta upp mål kan ha en viss påverkan på hur bra koncentration personen upplever sig ha. Sambanden 

mellan koncentrations- och spänningsreglerings- och målsättningsförmågan tyder på ganska svaga 

samband (r=0,43). Dessa förmågor har förmodligen en viss påverkan på varandra och kan därmed tolkas 

som att genom att träna ena förmågan förbättras andra förmågan till viss del. Exempel genom att träna 

koncentrationsförmågan ökar chanserna att få en bättre förmåga att kunna spänningsreglera, 

målsättningsförmåga och självförtroende. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer först en resultatdiskussion som kopplar samman uppsatsens resultat med tidigare 

forskning. Sedan kommer metoden för uppsatsen att diskuteras. Avslutningsvis kommer vidare 

forskning att föreslås. 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna uppsats uppmärksammar elitsatsande idrottares mentala förmågor. Den första forskningsfrågan 

kopplas till respondenternas självuppskattning av spänningsreglering, självförtroende, målsättning och 

koncentration. Medan jag i den andra forskningsfrågan studerar vilka mentala förmågor som är mest 

utvecklade hos respondenterna/elitsatsande idrottarna. I den sista forskningsfrågan undersöker jag 

kopplingar mellan de fyra mentala förmågorna.  

 

6.1.1 Spänningsreglering, självförtroende, målsättning och koncentration 

Vad gäller den första forskningsfrågans första mentala förmåga, det vill säga spänningsreglering, har jag 

kommit fram till att elitsatsande idrottare i denna uppsats upplever sig ha en medelstark 

spänningsregleringsförmåga. Detta strider emot Josefsson med flera (2019) resultat kring hur emotionell 

reglering självuppskattas av individer. I deras studie verkar respondenterna uppleva en sämre grad av 

emotionell reglering utifrån MAC-programmet. I denna uppsats framgår det att respondenternas 

kognitiva oro är medelstark och att de har en stark tillit till sin egen förmåga. Respondenternas oro för 

att vara i dålig form och för att göra bort sig indikerar att dessa kognitiva tankar skulle behövas tränas 

upp.  Utifrån Martins (2005) undersökning kring hur inre samtal kan stärka respondenternas kontroll 

över kognitiva tankar, skulle denna uppsats resultat kunna antyda på att respondenterna använder sig 

sällan av inre samtal. Inre samtal skulle därför kunna ses som ett komplement i träningen för att öka 

respondenternas förmåga att kunna hantera kognitiv oro. Detta resonemang kan även stärkas av Edwards 

och Steyns (2008) undersökning kring hur spänningsregleringsträning kan förbättra individers förmåga 

att spänningsreglera. I deras undersökning framgår inre samtal som en av de främsta träningsmetoderna 

för att lära sig att spänningsreglera. Även Edwards och Edwards (2012) stärker detta i en senare 

undersökningar.  

 

Utifrån denna uppsats upplever respondenterna även att de är medelstarka på att kontrollera sin 

somatiska oro. Utifrån resultaten upplever respondenterna sig ha en bra kontroll över att de sällan 

upplever sig ha darriga händer. Dock verkar oroliga magar och hög puls vara svårare att kontrollera. 

Även här tror jag att precis som Edwards och Steyn (2008) och Edwards och Edwards (2012) menar, 

skulle inre samtal skulle kunna vara en komplimenterande träningsmetod för att kunna hjälpa 

respondenterna att få en bättre kontroll över deras somatiska oro. Inre samtal är dock bara en metod av 
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många. Precis som Weinberg och Gould (2014) nämner så kan peptalk, kontrollerad andning och 

visualisering vara komplimenterande träning för att reglera somatiska oron. Sista underdimensionen 

allmän stressbelastning tyder på att respondenterna upplever sig ha en lagom stressbelastning, vilket 

tyder på att de oftast är lugna vid oväntade händelser och att de har god kontroll över viktiga saker. 

Respondenterna verkar vara bra på att inte irritera sig över småsaker. Dessa resultat skulle kunna liknas 

med Baltzell och LoVerme-Akthar (2014) undersökning kring hur mindfulness förbättrar 

spänningsregleringsförmågan. Alltså verkar respondenterna ta var dag som den kommer och är duktiga 

på att vara i nuet. Detta kan inte uppsatsen bekräfta utan detta är bara en tolkning av vad som skulle 

kunna vara en betydelsefull faktor för respondenternas spänningsregleringsförmåga. 

 

Vad det gäller den första forskningsfrågans andra dimension, det vill säga självförtroende, har jag 

kommit fram till att elitsatsade idrottare i denna uppsats upplever sig ha ett starkt självförtroende. Enligt 

Jonsson m.fl. (2013) upplever idrottare som tränar med mer intensitet, ett högre självförtroende. I min 

uppsats undersökte jag elitsatsande idrottare som tränar på högnivå och deras höga värde av 

självförtroende skulle kunna förklaras utifrån Jonssons m.fl. (2013) undersökning. Uppsatsen resultat 

ligger även i linje med vad Edwards och Steyn (2008), Edwards och Edwards (2012) kommit fram till i 

deras undersökningar. Deras undersökningar har sett starka kopplingar mellan mental träning och 

självuppskattat självförtroende. Utifrån min uppsats kan man se att respondenterna har starkt 

självförtroende och anledningen till detta kan inte fastställas men det skulle kunna vara en tränad mental 

förmåga likväl som det skulle kunna vara ett högt självförtroende som präglats genom uppfostran. 

 

Utifrån självförtroendets underdimensioner framgår det att respondenternas generella idrottsrelaterade 

självförtroende och situationsspecifika självförtroende är ganska högt. Respondenternas mentala tuffhet 

är däremot starkt. Utifrån Jonsson m.fl. (2013) skulle dessa resultat kunna förklaras utifrån hur 

respondenternas träningsbeteende och välmående är. Precis som tidigare nämnts menar Jonsson m.fl. 

(2013) att ju högre intensitet av träning desto högre självförtroende, vilket även speglar av sig i ett bättre 

välmående. Ju bättre individerna mår desto bättre självförtroende har de. Heydari m.fl. (2018) menar att 

mental träning har stor betydelse för elitidrottares självförtroende. I deras undersökning kunde man se 

hur mental träning som målsättning, peptalk och visualisering ökade individernas självsäkerhet under 

tävlingssituationer. I min uppsats tyder resultaten på att det generella idrottsrelaterade självförtroendet 

och situationsspecifika självförtroendet som påminner mycket om Heydaris m.fl. (2018) självsäkerhet 

under tävlingssituationer, skulle kunna ha utvecklats med hjälp av mentala träningsmetoder som 

målsättning, inre samtal och visualisering. 
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Vad det gäller den första forskningsfrågans tredje dimension, det vill säga målsättning, har jag kommit 

fram till att elitsatsande idrottare i denna uppsats upplever sig ha en stark målsättningsförmåga. Detta är 

i linje med Fletcher och Hantons (2001) resultat kring simmares målsättningsförmåga. Utifrån vad 

Harwood, Cumming och Fletcher (2004) menar så är det svårt att träna upp målsättningsförmågan. vilket 

tyder på att deras målsättningsförmåga är stark men är svår att träna upp så den blir starkare. Martin 

(2005) menar att målsättningsförmågan hos elitidrottare är mycket viktig. Detta skulle kunna tolka det 

höga självuppsakttade värdet kring målsttäningsförmågan. Utifrån resultaten framgår det att 

respondenterna är duktiga på att formulera korta-, långsiktiga-, tydliga mål. Man kan även se att de är 

duktiga på att formulera resultat-, prestation- och processmål. Däremot verkar det vara lite svårare att 

formulera mål med lagom svårighetsgrad. Detta kan bero på många olika faktorer men precis som 

Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) menar så är det viktigt att man formulerar realistiska mål utifrån 

sina tidigare resultat. Genom att formulera realistiska mål utifrån sina tidigare resultat skapar man bättre 

förutsättningar för att uppnå målet med tanke på att det troligtvis är mer genomförbart och inte ett för 

långt hopp för att klara.  

 

Vad det gäller den första forskningsfrågans fjärde dimension, det vill säga koncentration, har jag kommit 

fram till att elitsatsande idrottare i denna uppsats upplever sig ha en medelstark koncentrationsförmåga. 

Detta är i linje med Edwards och Steyn (2008) samt Edwards och Edwards (2012) undersökningar där 

idrottare verkar självuppskatta sin koncentrationsförmåga som medelstark. Utifrån 

koncentrationsförmågans underdimensioner framgår det att respondenterna har en stark förmåga att 

behålla koncentrationen så länge situationen kräver. Det verkar även som respondenterna är ganska 

överens om att koncentrationsförmågan är en av deras viktigaste förmåga.  Grossbarda, Smith, Smoll, & 

Cumming (2009) studie om ungdomar och deras svårigheter kring koncentration vid matcher, stämmer 

överens med mina resultat kring hur duktiga respondenterna är på att slå på och av koncentrationen 

utifrån tävlingssituationen. Detta speglar sig i koncentrationsförmågans underdimension såsom 

förmågan att styra uppmärksamhet, förmågan att hantera störningar och förmågan att refokusera. 

Resultaten talar för att respondenterna är duktiga på att styra och skifta uppmärksamhetsfokus men har 

lite svårare för att anpassa sin uppmärksamhetsfokus utifrån situationen. För den tredje 

underdimensionen kan man se liknande resultat. Respondenterna uppger att de är medelbra på att 

hantera störningar. De upplever sig vara medelbra på att snabbt kunna återfå fokus vid störningar och 

koppla bort störningar när de störs. Det verkar även som att respondenterna störs till viss del när de är 

fokuserade. I den sista underdimensionen kan man utläsa att respondenternas refokuseringsförmåga är 

medelstark. Utifrån dess underdimensioner verkar individerna ha som svårast med att refokusera efter 
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inre störning. De upplever sig ha något lättare att kunna återfå fokus efter yttre störning och återfå fokus 

efter tappat fokus.  

 

6.1.2 Mest utvecklad mental förmåga 

Vad det gäller den andra forskningsfrågan, vilken förmåga som är mest utvecklad hos elitsatsande 

idrottare, har jag kommit fram till att respondenternas mest utvecklade förmåga verkar vara 

självförtroende och målsättningsförmågan. Varför just dessa två är mest utvecklade är svårt att säga men 

precis som Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) menar så är självförtroende den viktigaste mentala 

förmågan för att utveckla nya färdigheter och för att öka prestationsförmågan. Troligtvis är det nog mer 

vanligare att man lägger mycket vikt vid att träna självförtroendet före alla andra mentala förmågor. 

Anledningen till detta är för att genom att utveckla självförtroendet kan man tillviss del förmodligen 

även utveckla andra mentala förmågor. Målsättningsförmågans höga värden tror jag kan förklaras utifrån 

vikten av att sätta upp mål och hur vanligt det är att man gör det. Utifrån resultaten i denna uppsats kan 

man tolka att koncentrations- och spänningsregleringsförmågan är de två förmågor som behöver tränas 

upp mer för att troligtvis kunna optimera prestationsförmågan mer hos respondenterna. 

 

6.1.3 Kopplingar mellan de fyra mentala förmågorna 

Vad det gäller den tredje forskningsfrågan, det vill säga kopplingar mellan de fyra mentala förmågorna, 

har jag kommit fram till att det finns kopplingar mellan spänningsreglering och självförtroende som är 

ganska starka. Enligt Svensson (2012) och Birrer och Morgan (2010) så samspelar dessa förmågor med 

målsättningsförmåga. I denna uppsats framgår det att det finns ganska starka kopplingar mellan 

självförtroende och målsättning men något svagare kopplingar mellan spänningsregleringsförmåga och 

målsättning. Utifrån dessa resultat skulle man precis som Svensson (2012) och Birrer och Morgan 

(2010) tolka att för hög målsättning kan leda till stress som kan kopplas till minskat självförtroende och 

svårigheter med att spänningsreglera. Detta innebär att vikten av att kunna ställa upp 

relevanta/realistiska mål är mycket viktigt och bör kanske diskuteras med en tränare eller en mental 

coach för att kunna sätta upp relevanta/realistiska mål. Resultatet är inte lika starka som i Sagitarius 

(2017) som menar att kopplingen mellan målsättning och självförtroende är mycket starkt. Precis som 

jag nämnde tidigare så var Sagitarius (2017) undersökning mycket liten men utifrån antal respondenter 

som svarat så är den i samma nivå som min uppsats men det utesluter inte att tillförlitligheten är 

diskuterbar. Man kan även se ganska starka kopplingar mellan målsättning och koncentrationen. 

Kopplingen mellan dessa är ganska starka och är i linje med Vastas (2003) undersökning. Detta skulle 

kunna tolkas som att målsättning är viktigt för att kunna upprätthålla koncentrationsförmågan samtidigt 

som man har fokus och koncentration på att uppnå något.  
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Edward och Steyn (2008) hävdar att det finns starka kopplingen mellan självförtroende och 

koncentrationsförmågan. I min uppsats kan jag hävda mycket starka kopplingar mellan dessa två 

mentala förmågor. Anledningen till att denna koppling är så stark kan man bara spekulera i, men en 

tolkning skulle kunna vara att koncentrationsförmågan är bättre ifall att man har ett starkt 

självförtroende. Ett starkare självförtroende kan minska tvivel och osäkerheter vid till exempel tävling. 

Exempel på detta skulle kunna vara att istället för att man intalar sig själv att man inte kommer klara 

uppgiften så kanske man är säker på att man kommer klara uppgiften och på så vis har man ett starkare 

självförtroende som gör att färre inre störningar sker och därför kan man koncentrera sig bättre. Edwards 

och Steyns (2008) studie belyste även starka kopplingar mellan avslappningsförmåga och 

självförtroende. Avslappningsförmågan kan i denna uppsats jämföras med spänningsregleringsförmågan. 

I denna uppsats kan man se en ganska stark koppling mellan spänningsregleringsförmåga och 

självförtroende. Anledningen till denna koppling kan som tidigare nämnt bero på tron på om man 

kommer klara uppgiften. Precis som tidigare exempel med koncentrationen och självförtroendet tror jag 

att spänningsregleringsförmågan påverkas beroende på hur starkt självförtroende man har. Dessa 

kopplingar mellan självförtroende, koncentrationsförmåga och spänningsreglering kan vi se i resultaten 

och därmed skulle man kunna tyda ut att det är tre viktiga mentala förmågor för att utveckla prestation 

samt för att behålla ett gott välmående.  

 

Edwards och Steyn (2008) tvivlar dock på att det finns starka samband mellan koncentration och 

avslappningsförmågan. I min uppsats framgår det att koncentrationsförmågan och 

spänningsregleringsförmågan som påminner mycket om Edwars och Steyns (2008) 

avslappningsförmåga, har starka kopplingar vilket tyder på att dessa två förmågor påverkar varandra 

positivt och negativt beroende på utveckling av förmågorna. 

 

Som mental coach och träningscoach kan dessa resultat vara värdefulla eftersom det har visat sig att det 

finns starka samband mellan olika förmågor. Resultaten tyder på att vissa förmågor verkar vara viktigare 

än andra för prestationen. Exempelvis verkar självförtroende ha höga korrelationsvärden med andra 

viktiga förmågor. Detta tyder på precis som Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) menar att 

självförtroende är en av de viktigaste förmågorna, då den har olika påverkan på de andra förmågorna. 

Genom denna kunskap skulle man avsiktligt kunna träna mer på att stärka självförtroendet för att 

utveckla även andra viktiga färdigheter och förmågor. 
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka mentala förmågor bland elitsatsande idrottare. Uppsatsen har 

utgått från ett idrottsvetenskapligt forskningsintresse och resonemang kring vilka mentala förmågor som 

anses vara viktiga inom mental träning (Cordova, 2007; Lindahl, 2014; Friman, 2018). Utifrån detta 

konstruerades ett frågeformulär med operationaliserade begrepp från Hassméns, Kenttäs och 

Gustafssons bok (2009) om Praktisk idrottspsykologi, som hade i syfte att mäta fyra av de utvalda 

mentala förmågorna. Datainsamlingsmetoden passade utmärkt för en sådan undersökning, då syftet 

fokuserade på att undersöka en bredd av elitsatsande idrottare. Urvalet riktade sig till elitsatsande 

idrottare för att på ett lättare sätt kunna komma åt idrottare som dels tävlade på hög nivå, men som även 

kan vara eller är potentiella landslagsidrottare. Problematiken med urvalet var att det var svårt att nå ut 

till föreningar och aktiva med elitsatsande ambitioner. Detta resulterade i att undersökningen fick nöja 

sig med 54 respondenter. Med tanke på målgruppen kan det vara svårt att nå ut på grund av träningar 

och tidsbrist. Åkesdotter och Kenttä (2015) menar också att det kan vara svårt att nå ut, men inte på 

grund av ovanstående faktorer, utan för den känsliga informationen som undersöks. Detta kan vara bra 

att ha i åtanke till nästa undersökning kring området, då det skulle kunna krävas mer tid och ett mer 

välformulerat informationsbrev som lockar respondenter till att svara på undersökningen. På grund av 

den korta undersökningstiden var det svårt att nå ut till föreningar och organisationer och detta är en 

faktor att ha i åtanke vid sådana undersökningar.  

 

Mätinstrumentet som konstruerades med en tanke om att kunna kartlägga elitsatsande idrottares mentala 

förmågor, kunde värderas med hög reliabilitet. Denna uppsats är inte den första som har försökt 

kartlägga idrottares mentala förmågor i Sverige (Cordova, 2007; Lindahl, 2014; Friman, 2018). 

Hassmén, Lundqvist och Kenttä (2006) som även har försökt att jobba fram ett mätinstrument för just 

detta ändamål. Instrumentet visade signifikanta och tillförlitliga resultat men var i behov av vissa 

åtgärder. Uppsatsens undersökningsområden riktade sig till fyra olika mentala förmågor som anses som 

viktiga inom idrott (Cordova, 2007; Lindahl, 2014; Friman, 2018). Det hade varit intressant att inkludera 

fler mentala förmågor, men på grund av den korta undersökningstiden hade detta uppdrag krävt längre 

tid.  

 

Under databearbetningen analyserades respondenternas mentala förmågors styrka, vilken mental 

förmåga som var mest utvecklad samt hur de påverkar varandra utifrån en korrelationsanalys. Analysen 

av resultaten kunde konstatera signifikanta samband mellan förmågorna i korrelationsanalysen.  

 

Reliabiliteten för uppsatsen har kunnat konstaterats vara mycket hög. Frågeformuläret granskades och 

testades med hjälp av två klasskamrater som sedan kunde ge förslag på förbättringar. På så vis har jag 

kunnat stärka upp både reliabiliteten och validiteten i undersökningen.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har väckt intresse på flera olika undersökningsområden. Utifrån studien skulle det 

vara intressant att undersöka kopplingar mellan fler mentala förmågor och färdigheter. En sådan 

undersökning skulle kunna kartlägga vilka förmågor och färdigheter som är avgörande för 

elitidrottares prestationsförmåga. Idrottspsykologer och coacher skulle lättare kunna se ett mönster 

för vilka mentala förmågor som idrottare behöver träna mer på för att kunna öka sin prestanda och 

välmående. Detta skulle i sin tur kunna leda till allt fler idrottare fortsätter utöva sin idrott, och 

framförallt leda till att fler idrottare skulle kunna representera landslagen i Sverige. Genom rätt 

träning av mentala förmågor tror jag att man kan förhindra psykisk ohälsa bland idrottare och på 

så vis behålla fler idrottare i föreningarna. Avslutningsvis skulle mer forskning kring området 

kunna förebygga psykisk ohälsa och ge mer kunskap till coacher och mentala coacher för hur man 

ska träna och förhålla sig till elitidrottare för att minska psykisk ohälsa. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Simon Andersson och jag studerar idrottsvetenskapliga programmet på Karlstads 

universitet. Just nu är jag inne på min sista termin och ska avsluta mina studier med att 

genomföra en C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka elitsatsande idrottares 

stresshantering i form av mental träning. Uppsatsen kommer ta hänsyn till GDPR-förordningen 

som handlar om din säkerhet samt så att din integritet för blir skyddad. 

 

Jag skulle behöva Din hjälp att fylla i detta frågeformulär. Ditt deltagande är frivilligt och Du 

kan när som helst välja att avstå eller sluta svara på frågorna i detta frågeformulär. 

 

Det är väldigt viktigt att Du svara så ärligt som möjligt på frågorna för att jag ska kunna använda 

mig av svaren! Du kan vara helt säker på att Du kommer vara anonym i svaren samt att Dina 

svar inte kommer kunna ses av andra. Endast jag som ansvarar för undersökningen kommer ha 

tillgång till frågeformuläret. 
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