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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie var att genom medieringsanalyser pröva delar av Birrer, Morgan 

och Röthlin’s (2012) modell, detta genom att vid tre mättillfällen undersöka samband mellan 

dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande samt coping. Som underlag för studien 

användes en enkät som sammanlagt 168 deltagare, varav 107 män och 61 kvinnor besvarade. 

Medelåldern på deltagarna var 17,73 år (SD=2,16). Resultatet av medieringsanalyserna visade att 

dispositionell mindfulness hade en signifikant indirekt effekt på coping genom emotionsreglering. 

Däremot visade resultatet ingen signifikant indirekt effekt mellan dispositionell mindfulness och 

coping genom mindre ältande. Utifrån föreliggande studiens resultat kan det föreslås att Birrer et 

al.’s (2012) modell inte är fullständigt funktionell. Föreliggande studie föreslår att 

emotionsreglering är en medierande variabel i sambandet mellan dispositionell mindfulness och 

coping bland idrottare. Idrottare med en hög nivå av dispositionell mindfulness kan genom 

emotionsreglering ha en bättre copingförmåga. Dispositionell mindfulness skapar därmed goda 

förutsättningar för idrottaren att kunna hantera stress i en idrottskontext. 

 

Nyckelord: Mindfulness, emotionsreglering, ältande, coping, idrott, medieringsanalys
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coping (C-Essay in sports and exercise psychology, 61-90 ECTS and health psychology 61-90 

ECTS). Academy of Health and Welfare: Halmstad University 
 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to test parts of the model by Birrer, Morgan and Röthlin (2012) at 

three separate occasions, and through mediation analyses examine the relationship between trait 

mindfulness, emotion regulation, rumination and coping. As the basis of the study a survey was 

used in which 168 participants, 107 men and 61 women, answered. The average age of the 

participants was 17,73 years (SD=2,16). The result of the mediation analyses showed that trait 

mindfulness had a significant indirect effect on coping via emotion regulation. However the 

result did not show a significant indirect effect between trait mindfulness and coping via less 

rumination. From the result of this study it is suggested that Birrer et al.’s (2012) model is not 

entirely functional. This study suggests that emotion regulation is a mediating variable in the 

relationship between trait mindfulness and coping within athletes. Athletes that have a high level 

of trait mindfulness can through emotion regulation also have a better coping ability. Trait 

mindfulness therefore creates good opportunities for the athlete to be able to handle stress in a 

sport context. 

 

Keywords: Mindfulness, emotion regulation, rumination, coping, sports, mediation analysis



Dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande och coping 
 

1 

 

Idrottare står inför många psykologiska utmaningar under sin idrott. I början av 2000-talet 

började idrottspsykologer använda mindfulessinterventioner vars syfte var att öka prestation och 

mental hälsa för idrottare (Birrer, Morgan & Röthlin, 2012). Det spekulerades att mindfulness 

skulle lära idrottare att på ett bättre sätt kunna hantera och acceptera dysfunktionella tankar och 

störande emotioner, vilket skulle resultera i en bättre prestation (Gardner & Moore, 2007). Sedan 

dess har empiriska studier undersökt effekten av mindfulness på prestation, och resultaten har 

visat stöd för att mindfulness faktiskt kan användas för att främja idrottarens prestation (ex. 

Bernier, Thienot, Codron & Fournier, 2009; Wolanin & Schwanhausser, 2010; John, Verma & 

Khannas, 2011; Thompson, Kaufman, De Petrillo, Glass & Arnkoff, 2011). I syfte att få en bättre 

förståelse för hur mindfulness kan påverka prestation skapade Birrer et al. (2012) en teoretisk 

modell. Modellen menar att mindfulness förbättrar ett flertal påverkansmekanismer, vilka 

resulterar i bättre idrottspsykologiska färdigheter, där färdigheterna i slutändan leder till den 

förbättrade prestationen. Forskning med utgångspunkt från Birrer et al.’s (2012) modell har gett 

stöd till att delar av modellen stämmer, då samband mellan mindfulness, påverkansmekanismer, 

idrottspsykologiska färdigheter samt prestation har funnits (Böröy, 2015; Böröy & Mattsson, 

2015; Carnebratt & Sevholt, 2015; Mattsson, 2015). Tidigare studier har därmed visat på vilket 

sätt mindfulness eventuellt kan främja idrottarens färdigheter. Det är dock fortfarande oklart ifall 

detta även är aktuellt för mindfulness i relation till själva idrottskontexten. Forskning menar att 

mindfulness i en idrottskontext kan skilja sig jämfört med i en vardagskontext (Thienot, Jackson, 

Dimmock, Grove, Bernier & Fournier, 2014). Därmed blev det av intresse att vid tre tillfällen 

undersöka samband mellan dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande och coping 

utifrån ett mätinstrument som var mer relevant i förhållande till idrottskontexten. 

Mindfulness härstammar från 2500 år gamla buddhistiska traditioner, där det har varit en 

av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin (Kabat-Zinn, 1990). I buddhistiska 

traditioner har ett övergripande syfte med mindfulness varit att minska lidande samt att finna 

lycka och frid (Kabat-Zinn, 1990). Mindfulness definieras traditionellt som en märkbar, 

genomtänkt och öppensinnad medvetenhet i nuet som stegvis kan förbättras genom träning 

(Grossman, 2011). Birrer et al. (2012) uppmärksammar att det finns två termer inom 

mindfulness: mindfulnessträning och dispositionell mindfulness. Mindfulnessträning är metoden 

vilken används för att utveckla mindfulness. Det kan vara i form av exempelvis andnings- och 

avslappningsövningar samt träning i uppmärksamhet. Vid kliniska sammanhang är 

mindfulnessinterventioner en form av mindfulnessträning. Dispositionell mindfulness är istället 

den mentala egenskap som mindfulnessträning förbättrar (Birrer et al., 2012). En ”mindful” 

individ, eller med andra ord en invidid med hög nivå av dispositionell mindfulness, utgår från 

mindfulnessprinciper (ex. öppenhet och uppmärksamhet) och agerar medvetet utifrån dessa i 

vardagen.  

Baserat på dessa traditionella lärdomar om mindfulness har mindfulnessinterventioner 

utvecklats i västvärlden och deras syfte har varit att hjälpa individer med psykologiska, 

somatiska eller sociala problem (Baer, 2003). Forskning inom området har visat att mindfulness 

kan användas för att exempelvis minska stress, ångest och depression samt till att öka humör och 

empati (McConville, McAleer & Hahne, 2016). På senare tid har dessa interventioner även 

använts på friska individer med syfte att bland annat minska stress och öka välbefinnandet i 

vardagen (Chiesa & Serretti, 2009).  

I samband med att mindfulness visat positiva resultat i kliniska sammanhang har även 

intresset för mindfulness inom idrottspsykologin ökat (Gardner & Moore 2012). “Psychological 

skills training” (PST) har varit den mest förekommande metoden att utveckla idrottares 
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prestation inom idrottspsykologin (Gardner & Moore, 2004). PST utgår från att försöka reducera 

negativa tankar och emotioner, samt utveckla färdigheter relaterade till självkontroll (Hardy, 

Jones, & Gould, 1996; ref i Gardner & Moore 2012). Tidigare forskning som genomförts på PST 

har inte kunnat bevisa en främjande effekt på prestation (Gardner & Moore, 2006). Utifrån detta 

utvecklades “Mindfulness-acceptance-commitment” (MAC; Gardner & Moore, 2004) som med 

hjälp av mindfulness avser att förbättra prestationen hos idrottare. MAC försöker lära idrottaren 

att acceptera och hantera alla tankar och emotioner. Forskning som gjorts inom området har visat 

att mindfulness kan främja prestation bland idrottare (ex. Bernier, et al., 2009; Wolanin & 

Schwanhausser, 2010; John et al., 2011; Thompson et al., 2011). 

Gardner och Moore (2012) menar dock att det fortfarande finns en oklarhet i vilka 

mekanismer det är som utvecklar prestationen. Birrer et al. (2012) skapade sin teoretiska modell i 

syfte med att försöka förklara hur mindfulness kan främja prestation.  

 

Mindfulness, påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter 
Birrer et al. (2012) menar att mindfulness kan förbättra nio påverkansmekanismer: (1) 

Uppmärksamhet, (2) Attityd, (3) Klara värdegrunder, (4) Mindre ältande, (5) Klarsynthet, (6) 

Exponering, (7) Flexibilitet, (8) Non-attachment och (9) Självreglering/Emotionsreglering; 

vilka i sin tur vidare potentiellt förbättrar elva idrottspsykologiska färdigheter (se figur 1). Det 

uppmärksammas att enligt modellen kan mindfulness öka emotionsreglering och minska ältande, 

vilket i sin tur kan bidra till en bättre copingförmåga (Birrer et al., 2012).  

Emotionsreglering kan definieras som förmågan att effektivt hantera negativa 

känslotillstånd (Thompson, 1994). Gross (2007) förklarar att genom emotionsreglering försöker 

en individ att förändra upplevda känslor med hjälp av medvetna eller omedvetna strategier. 

Svårigheter med emotionsreglering har visat sig ha samband med ångest, depression och annan 

mental ohälsa (Gratz & Tull, 2010; Luberto, Cotton, McLeish, Mingione & Bryan, 2013). 

Wagstaff (2014) fann att en emotionsreglering påverkade takt, utövande och prestation bland 

idrottare. Deltagarnas emotionsreglering påverkades efter att de sett på en upprörande video och 

därmed försämrades ett flertal prestationsrelaterade faktorer (Wagstaff, 2014). Wagstaff (2014) 

menar att dålig emotionsreglering bland idrottare kan leda till problem med exempelvis 

prestation och välmående genom bland annat konflikter, våld och fusk. Högre nivåer av 

emotionsreglering har också visat sig ha samband med maximal styrka, samspel med 

lagkamrater samt en minskning av risk för skada (Lane, Beedie, Jones, Uphill & Devonport, 

2012).  

Tidigare forskning har visat samband mellan mindfulness och emotionsreglering (Hölzel 

et al., 2011). Vidare har tidigare forskning funnit att mindfulness ökar emotionsreglering, vilket 

bidrar till att individer bättre kan hantera ilska, rädsla och andra negativa emotioner (Carmody, 

Baer, Lykins & Olendzki, 2009; Hölzel, et al., 2011).  

Williams (2014) visar på hälsofrämjande fördelar av mindfulness i samspel med 

emotionsreglering. Studiens resultat visade att deltagare med högre nivåer av mindfulness 

tenderade att uppleva lägre grad av frustration över händelser i sin omgivning. Deltagarna 

upplevde således en bättre känslokontroll, vilket tyder på att emotionsreglering kan förbättra 

välbefinnande. Coffey, Hartman och Fredrickson (2010) förklarar att mindfulness kan minska 

den psykiska ohälsan genom förbättring av emotionsreglering. Emotionsreglering har dessutom 

framkommit som den huvudsakliga process vilken leder till att mindfulness kan främja 

beteendeförändringar eller reducera symptom (Gratz & Tull, 2010). 
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Figur 1. 

Fritt ritad efter Birrer et al.’s (2012) modell som visar möjliga vägar för  
mindfulness påverkansmekanismer. Flera vägar kan eventuellt  

finnas som inte ritats upp i figuren. 
 

 

Ältande kan definieras som att ständigt ha återupprepade negativa tankar om dåtid och 

framtid (Trapnell & Campbell, 1999). I en idrottskontext skulle detta kunna innebära att idrottare 

upplever återupprepade dysfunktionella tankar som hindrar dem från att prestera och fokusera på 

aktiviteten. Maxwell (2004) menar att tankar om förlust, känslor av hopplöshet samt låg 

självkontroll är vanligt förekommande faktorer inom idrott, och att dessa är associerade med 

ältande. Tidigare forskning har visat att ältande har ett samband med depression och ångest 

(Lyubomirsky, Caldwell & Nolen-Hoeksema, 1998), negativ självvärdering samt upplevd 

hjälplöshet (Lyubomirsky, Kasri & Zehm, 2003). Ältande har också visat sig ha ett samband med 

ilska (Suhr & Nesbit, 2013) och aggression (Maxwell, 2004). Coping, återhämtning samt 

motoriska färdigheter är några av de idrottspsykologiska färdigheterna vilka kan tänkas 

förbättras genom en minskning av ältande. (Birrer et al. 2012).  

I en studie framgick det att höga nivåer av mindfulness hade ett samband med både 

emotionsreglering och mindre ältande (Coffey et al., 2010). Subskalan acceptans (i mindfulness) 

hade betydligt starkare samband med emotionsreglering och ältande jämfört med subskalan 

uppmärksamhet (Coffey et al., 2010). Detta tyder på att specifika subskalor av mindfulness kan 

ha märkbara skillnader gällande grad av samband. I Raes och Williams (2010) studie hittades 

inte något samband mellan mindfulness och ältande, men istället framkom ett samband mellan 
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mindfulness och förmågan att kontrollera sitt ältande. Raes och Williams (2010) menar att 

ältande är en relativt vanlig tankeprocess för människor, och att det istället är oförmågan att 

kontrollera ältandet som leder till ohälsa. Interventionsstudier har visat att mindfulness minskar 

ältande och att mindre ältande medför en bättre psykologisk hälsa (Labelle, Campbell & Carlson, 

2010; Querstret & Cropley, 2013; Gu, Strauss, Bond & Cavanagh, 2016). Individer har efter 

intervention upplevt lägre nivåer av stress, ångest och depression, samt högre nivåer av 

exempelvis upplevd livskvalité (Gu et al., 2015; Trick, Watkins, Windeatt & Dickens, 2016). 

Andra interventionsstudier har å andra sidan misslyckats att bevisa någon effekt (van der Velden 

et al., 2015). Detta har orsakat att resultaten kring effekten av mindfulness på ältande inte varit 

konsekventa och det råder därmed en tveksamhet ifall effekten är trovärdig eller inte (van der 

Velden et al., 2015). En spekulation är att ältande inte minskas efter intervention, utan att det 

istället är medvetenheten om dysfunktionella tankar som ökar, och därmed blir individens 

subjektiva bedömning påverkad (van der Velden et al., 2015). 

Coping kan definieras som en individs förmåga att genom kognitiva ansträngningar och 

beteenden kunna hantera stressfyllda upplevelser (Meng, Tao, Wan, Yan, & Wang, 2011). 

Vidare är copingstrategier de metoder som används i syfte att kunna hantera stressfyllda 

upplevelser (Meng et al., 2011). I en idrottskontext kan faktorer som: press att prestera, konflikt 

med tränare eller motståndare, samt rädslan för skada upplevas som stressfulla (Holt, Hoar & 

Fraser, 2005). För att hantera stressen använder sig idrottare av copingstrategier som exempelvis: 

socialt stöd och ökad ansträngning (Holt et al., 2005). Målen med coping i en idrottskontext är 

exempelvis att reducera psykologisk oro och fysiologiska reaktioner (hjärtpuls, muskelspänning), 

samt att öka välmående och prestation (Anshel & Anderson, 2002; Nicholls & Polman, 2007). 

En ökad copingförmåga har visat sig ha samband med välmående och lägre stressnivåer 

(Nicholls, Levy, Carson, Thompson & Perry, 2016). En ökad copingförmåga har också visat 

samband med fler “vinster i rad” bland idrottare (Doron & Gaudreau, 2014).  

Tidigare studier har funnit samband mellan emotionsreglering och coping (Luberto et al., 

2013; Nicholls et al., 2016). Compas et al. (2014) förklarar att emotionsreglering och coping är 

närbesläktade, men att det finns skillnader mellan dem. En viktig distinktion är att 

emotionsreglering pågår i vardagen medan coping endast används vid stress (Compas et al., 

2014). Bland idrottare har emotionsreglering haft ett positivt samband med coping, vilket har 

bidragit till att idrottare upplever högre nivåer av välmående (Nicholls et al., 2016).  

Ett flertal studier har påvisat samband mellan ältande och coping (Tompkins, Hockett, 

Abraibesh & Witt, 2011; Zhang, Yan, Du & Liu, 2013; Lentz, Glenwick & Kim, 2016). I Anshel, 

Sutarso och Sozens (2012) studie på idrottare undersöktes sambandet mellan ältande och två 

olika copingstrategier: aggressiv-coping och distans-coping. Aggressiv-coping omfattar en 

upphetsning av kroppen och hjärnan för att lyfta fram fler resurser i syfte att enklare kunna 

hantera stressoren (Anshel et al., 2012). Distans-coping är en mer traditionell strategi som 

handlar om att hålla avstånd från stressoren. Idrottaren märker stressoren men fokuserar istället 

omedelbart på något annat (Anshel et al., 2012). I resultatet framkom det att ältande hade ett 

positivt samband med aggressiv-coping, samtidigt som det också hade ett negativt samband med 

distans-coping (Anshel et al., 2012). Detta tyder på att ältande för idrottare kan ha både en 

positiv samt negativ inverkan på deras copingförmåga. I en annan studie framkom det att ältande 

hade en positiv påverkan på coping (Bushman, Pederson, Bonacci, Vasques & Miller, 2005). 

Deltagare uppvisade en aggressiv respons efter att de blivit provocerade, vilket enligt forskarna 

tillhörde aggressiv-coping (Bushman et al., 2005).  
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Nyligen har studier gjorts som specifikt avsett att undersöka delar av Birrer et al.’s (2012) 

modell. Böröy och Mattsson (2015) utförde en studie med utgångspunkt från Birrer et al.’s 

(2012) modell i syfte att undersöka samband mellan dispositionell mindfulness, 

påverkansmekanismer (klarsynhet, ältande och negativ emotionsreglering), psykologiska 

färdigheter (motivation, coping, emotionell kontroll och motoriska färdigheter) och prestation. I 

resultatet framgick det bland annat att dispositionell mindfulness hade ett starkt samband med 

både emotionsreglering och ältande, samt att dessa påverkansmekanismer hade ett samband med 

coping. En liknande studie gjord av Carnebratt och Sevholt (2015) visade också att dispositionell 

mindfulness hade ett samband med emotionsreglering och ältande, samt att dessa 

påverkansmekanismer hade ett samband med coping. Båda resultaten gav stöd för att delar av 

Birrer et al.’s (2012) modell är trovärdig. Vidare har andra studier med utgångspunkt från Birrer 

et al.’s (2012) modell även visat longitudinella samband mellan dispositionell mindfulness och 

emotionsreglering (Böröy, 2015), dispositionell mindfulness och ältande (Mattson, 2015), samt 

emotionsreglering och coping (Böröy, 2015). Därmed ger författarna stöd för att delar av Birrer 

et al.’s (2012) är trovärdig. 

Mätningen av dispositionell mindfulness i tidigare studier har skett genom ett 

allmänpsykologiskt mätinstrument. Forskning menar att en idrottskontext kan skilja sig i 

jämförelse med en vardagskontext (Zhang, Chung, & Si, 2015). Därtill har det ännu inte 

framkommit ifall Birrer et al.’s (2012) modell även är relevant i förhållande till en idrottskontext. 

 

Mätningen av dispositionell mindfulness 
Ett pågående problem inom området har varit metoden som använts för att mäta dispositionell 

mindfulness. Forskning visar att mätinstrumenten som är avsedda för att mäta dispositionell 

mindfulness (ex. Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS); Brown & Ryan, 2003; Five 

Facets of Mindfulness Questionnaire (FFMQ); Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Tonev, 

2006) ofta inte har någon korrelation mellan varandra (Grossman & Van Dam, 2011; Chiesa, 

2013). Detta innebär att individer kan få höga värden i ett mätinstrument, samtidigt som de får 

låga värden i ett annat. Därmed orsakas problem med exempelvis jämförelsen av studier, och det 

blir svårt att skapa några övergripande slutsatser (Bergomi, Tschacher & Kupper, 2012). Studier 

menar att varje mätinstrument inom området mäter olika dimensioner av mindfulness, vilket 

troligtvis är orsaken till att de inte korrelerar med varandra (Bergomi et al., 2012). Ett exempel är 

att MAAS påstår sig mäta mindfulness, medan FFMQ inkluderar delar av MAAS som en 

dimension och förklarar att det mäter en komponent av mindfulness. Det skapas därmed en 

oklarhet med vad MAAS egentligen mäter (Grossman & Van Dam, 2011).  

Vidare finns det även brister i metoden som använts för att mäta mindfulness i en 

idrottskontext. Mindfulnessinterventioner har utvecklats i syfte med att främja idrottsprestation 

(ex. Gardner & Moore, 2004) och empirisk forskning har visat stöd för att mindfulness kan 

främja prestation (ex. Bernier, et al., 2009; Wolanin & Schwanhausser, 2010; John et al., 2011; 

Thompson et al., 2011). Hittills har dock en stor majoritet av studierna inte utgått från 

kontextspecifika mätinstrument, vilket kan ha orsakat att värderingen av färdigheter och 

mindfulness bland idrottare kan ha varit felaktig (Aherne et al., 2011; Thienot et al., 2014). En 

idrottskontext har ofta: högre krav på uppmärksamhet och medvetenhet, starkare intensitet på 

stimuli, samt fler mål- och prestationsrelaterade signaler jämfört med en vardagskontext (Thienot 

et al., 2014; Zhang et al., 2015). Därmed kan det orsakas fel vid mätningen av mindfulness i en 

idrottskontext om mätinstrumenten inte lägger mycket betoning på faktorer som kan anses vara 

viktiga i ett idrottssammanhang, som exempelvis självreglering (Thienot et al., 2014; Zhang et 
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al., 2015). Mindfulness Inventory for Sport (MIS; Thienot et al., 2014) utvecklades i syfte med 

att specifikt mäta mindfulness i en idrottskontext. I MIS får idrottare värdera sin medvetenhet av 

upplevelser, samt deras förmåga att kunna fokusera och acceptera stimuli (Thienot et al., 2014). 

Zhang et al. (2015) menar dock att instrumentet inte betonar komponenten uppmärksamhet 

tillräckligt mycket, vilket är en viktig del inom mindfulness i en idrottskontext. Att inte ta hänsyn 

till komponenten uppmärksamhet när man mäter mindfulness kan orsaka att man går miste om 

viktig information och att värderingen av dispositionell mindfulness kan bli felaktig (Zhang et al., 

2015). I samband med detta utvecklades Athlete Mindfulness Questionnaire (AMQ; Zhang et al., 

2015). AMQ utgår från Gardner och Moore’s (2007) koncept om mindfulness i en idrottskontext 

och grundas på komponenterna: medvetenhet i nuet, uppmärksamhet och acceptans. 

Medvetenhet i nuet omfattar en idrottares förmåga att kunna uppfatta tankar, känslor och 

kroppsliga sensationer. Uppmärksamhet omfattar en idrottares förmåga att kunna behålla fokus 

och beteende i relation till mål. Acceptans omfattar en idrottarens förmåga att på ett icke-

dömande sätt kunna acceptera sina tankar, känslor och kroppsliga sensationer. Det teoretiseras att 

genom en hög nivå av mindfulness kan idrottare enklare märka och acceptera tankar, känslor, 

kroppsliga sensationer och externa stimuli samt vidare fokusera på de tankar och beteenden som 

främjar prestation (Gardner & Moore, 2007). Föreliggande studie utgick från AMQ vid 

mätningen av mindfulness.  

 

Sammanfattning 
Mindfulnessinterventioner har utvecklats i västvärlden i syfte att hjälpa individer med mental 

ohälsa (Baer, 2003). Sedan interventionerna visat positiva resultat i kliniska sammanhang ökade 

även intresset för mindfulness inom idrottspsykologin (Gardner & Moore 2012). Empirisk 

forskning har visat stöd för att mindfulness kan främja prestation (ex. Bernier, et al., 2009; 

Wolanin & Schwanhausser, 2010; John et al., 2011; Thompson et al., 2011). Gardner och Moore 

(2012) menar dock att för att skapa en klarare bild av vilka mekanismer som höjer prestationen 

behövs mer forskning. Birrer et al. (2012) utvecklade sin teoretiska modell för att förklara hur 

mindfulness kan påverka idrottspsykologiska färdigheter. Studier med utgångspunkt från Birrer 

et al.’s (2012) modell har gett stöd till att delar av modellen stämmer (Böröy, 2015; Böröy & 

Mattsson 2015; Carnebratt & Sevholt, 2015; Mattsson 2015). Det finns dock fortfarande en 

oklarthet ifall mindfulness i relation till själva idrottskontexten på samma sätt kan stödja 

idrottarens färdigheter. Forskning menar att mindfulness i en idrottskontext kan skilja sig jämfört 

med i en vardagskontext, då det exempelvis kräver mer uppmärksamhet (Thienot, et al., 2014). 

Därmed vore det av intresse att undersöka ifall Birrer et al.’s (2012) modell är aktuell i 

förhållande till idrottskontexten. Emotionsreglering och ältande har visat sig vara två 

påverkansmekanismer som har starkast samband med mindfulness (Böröy & Mattsson, 2015; 

Mattsson, 2015) och det blev därför av intresse att vidare undersöka deras samband med 

mindfulness utifrån ett mer relevant mätinstrument. Då Birrer et al.´s (2012) modell omfattar en 

stegvis process inkluderades en tidsvariabel. Detta för att på ett mer korrekt sätt kunna undersöka 

modellen och prediktorerna. Syftet med föreliggande studie blev därmed att genom 

medieringsanalyser pröva delar av Birrer et al.´s (2012) modell, detta genom att vid tre 

mättillfällen undersöka samband mellan dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande 

samt coping. Dispositionell mindfulness mättes genom frågeformuläret AMQ, vilket specifikt 

avsåg att mäta mindfulness i en idrottskontext. Baserat på Birrer et al.´s (2012) teoretiska modell 

formades följande hypoteser:  
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H1: Dispositionell mindfulness vid tillfälle 1 har en positiv indirekt effekt på coping vid tillfälle 

3 genom emotionsreglering vid tillfälle 2 (se figur 2). 

H2: Dispositionell mindfulness vid tillfälle 1 har en positiv indirekt effekt på coping vid tillfälle 

3 genom mindre ältande vid tillfälle 2 (se figur 3). 

 

 
Figur 2. 

Dispositionell mindfulness i relation till coping genom emotionsreglering. 
Notering: T1 = Tillfälle 1, T2 = Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3 

 

 
Figur 3. 

Dispositionell mindfulness i relation till coping genom mindre ältande. 
Notering: T1 = Tillfälle 1, T2 = Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3 

 

Metod 

Deltagare 
Till en början deltog 177 idrottare i studien men 9 av dessa plockades bort och inkluderades inte 

i analysen då de hade extremvärden. Därmed deltog totalt 168 idrottare i studien varav 107 män 

och 61 kvinnor från västra och södra Sverige. Samtliga deltagare var över 15 år och medelåldern 

var 17,73 (SD= 2,16). Det registrerades totalt 6 olika sporter: Fotboll (N=63), Simning (N=42), 

Handboll (N=39), Innebandy (N=17), Pingis (N=5) och Tennis (N=2). Deltagarnas 

tävlingsnivåer var: Lokal (N=35), Regional (N=37), Nationell (N=83) och Internationell (N=13). 

7 deltagare hade tidigare haft erfarenhet av mindfulnessträning. Medieringsanalysen inkluderade 

enbart de 116 idrottare som hade deltagit vid samtliga mättillfällen. 
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Procedur 
Idrottsföreningar och idrottsgymnasier i västra och södra Sverige kontaktades via mail och 

telefon. Syftet med studien förklarades och därefter skedde en inbjudan att få använda deras 

idrottare som deltagare i studien. Efter att samtycke mottagits bokades lämpliga tider för 

mätningarna. Mätningarna skedde i deltagarnas träningslokaler. Vid mättillfället blev deltagarna 

informerade om studiens syfte, varför deras medverkan var viktig och att deras data enbart skulle 

användas i forskningssyfte. Vidare förmedlades det att deras information skulle behandlas 

konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt. Deltagarna blev också informerade om att de när 

som helst kunde dra sig ur studien utan att behöva ange orsak. Därefter lämnades ett 

informationsbrev ut som deltagarna blev ombedda att läsa samt skriva under. Sedan följde 

enkäten som tog ca 15 minuter att besvara. Under denna period fanns en forskare på plats. Efter 

att deltagarna blivit färdiga avslutades mättillfället med ett tack. Samma procedur skedde vid 

samtliga mättillfällen. 

 

Material 
Enkäten som användes i studien bestod av en sammanställning av fyra mätinstrument samt 

bakgrundsfrågor gällande exempelvis kön, ålder, typ av idrott och tävlingsnivå. Nedan följer en 

kort presentation av mätinstrumenten. 

För att mäta dispositionell mindfulness användes frågeformuläret Athlete Mindfulness 

Questionnaire (AMQ; Zhang et al., 2015). AMQ använder sig av totalt 16 påståenden relaterade 

till mindfulness och tävling/träning vilka besvaras utifrån en femgradig likertskala som sträcker 

sig från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt). Högre poäng indikerar en högre nivå av 

dispositionell idrottsmindfulness. AMQ har tre dimensioner: a) Medvetenhet i nuet (“När något 

oväntat händer under träning eller tävling/match är jag medveten om mitt känslomässiga 

tillstånd”), b) Uppmärksamhet (“Jag kan behålla fokus på min träning”) samt c) Acceptans 

(“Under träning och tävling/match kan jag stå ut med obehagliga tankar och känslor”). I 

föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienter för hela skalan (T1=Tillfälle 1, 

T2= Tillfälle 2, T3= Tillfälle 3) T1 0.83; T2 0.88; T3 0.89 och för dimensionerna a) 

Medvetenhet T1 0.64; T2 0.69; T3 0.69. b) Uppmärksamhet T1 0.70; T2 0.74; T3 0.77. c) 

Acceptans T1 0.64; T2 0.73; T3 0.78. 

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) användes för 

att mäta emotionsreglering. I föreliggande studie uteslöts dimensionerna: 1) Icke-acceptans av 

emotionella responser, 2) Brist på emotionell klarsynthet samt 3) Brist på emotionell 

medvetenhet då de ansågs överlappa med mindfulness och andra påverkansmekanismer i Birrer 

et al.’s (2012) modell. Frågeformuläret i föreliggande studie bestod av 18 påståenden som 

besvarades utifrån en femgradig likertskala vilken sträckte sig från 1 (Stämmer inte alls) till 5 

(Stämmer helt). Höga poäng indikerar sämre emotionsreglering. Dimensionerna som 

inkluderades var: a) Begränsad tillgång till strategier för emotionell reglering (“När jag är 

upprörd så tror jag att jag kommer bli väldigt deprimerad”), b) Svårigheter att engagera sig i 

målorienterat beteende (“När jag är upprörd har jag svårt att få saker och ting gjorda”) samt c) 

Svårigheter med impulskontroll (“När jag är upprörd så tappar jag kontrollen över mitt 

beteende”). I föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienter för hela skalan T1 

0.91; T2 0.89; T3 0.92 och för dimensionerna a) Begränsad tillgång till strategier för emotionell 

reglering T1 0.79; T2 0.79; T3 0.82. b) Svårigheter att engagera sig i målorienterat beteende T1 

0.76; T2 0.70; T3 0.76. c) Svårigheter med impulskontroll T1 0.86; T2 0.82; T3 0.83. 
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Rumination-Reflection Questionnaire (RRQ; Trapnell & Campbell, 1999) användes för 

att mäta ältande. I föreliggande studie användes enbart dimensionen Rumination (Ältande) då 

dimensionen Reflection (Reflektion) ansågs vara irrelevant för föreliggande studies syfte. 

Frågeformuläret består av 12 påståenden som omfattar grubblande och ältande. Ett påstående är 

exempelvis: ”Jag tenderar alltid att älta och grubbla över saker jag har sagt eller gjort”. Dessa 

besvaras utifrån en femgradig likertskala där 1 (Stämmer inte alls) är lägst och 5 (Stämmer helt) 

är högst. Höga poäng indikerar höga nivåer av grubblande och ältande. I föreliggande studie 

beräknades Cronbach’s alphakoefficienter för hela skalan T1 0.84; T2 0.82; T3 0.84. 

För att mäta coping användes frågeformuläret Athletic Coping Skills Inventory (ACSI; 

Smith, Schutz, Smoll & Ptacek, 1995). Frågeformuläret består av 28 påståenden relaterade till 

hur idrottare hanterar situationer. Dessa besvaras utifrån skala 1-4 där 1 (Nästan aldrig) är lägst 

och 4 (Nästan alltid) är högst. Höga poäng indikerar bättre copingförmåga. Vidare omfattas 

ACSI av sju dimensioner: a) Coping i motgång (“Jag fortsätter att vara positiv och entusiastisk 

under en tävling oavsett hur dåligt det går”), b) Topprestation under press (“Jag brukar prestera 

bättre under press därför att jag tänker klarare”), c) Målsättning och mental förberedelse (“Jag 

tenderar att ägna en hel del tid åt att planera hur jag ska nå mina uppsatta mål”), d) 

Koncentration (“Jag klarar oväntade situationer mycket bra när jag idrottar”), e) Frihet från oro 

(“Jag oroar mig en hel del för vad folk tänker om min prestation”(R)), f) Självförtroende och 

motivation (“Jag utnyttjar min talang och mina kunskaper på bästa sätt”), samt g) Förmåga att bli 

coachad (“Om en tränare kritiserar eller skriker åt mig så korrigerar jag felet utan att bli 

förargad”). I föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienter för hela skalan T1 

0.81; T2 0.82; T3 0.86 och för dimensionerna a) Coping i motgång T1 0.69; T2 0.65; T3 0.78. b) 

Topprestation under press T1 0.78; T2 0.81; T3 0.82. c) Målsättning och mental förberedelse T1 

0.69; T2 0.71; T3 0.72. d) Koncentration T1 0.45; T2 0.51; T3 0.58. e) Frihet från oro T1 0.71; 

T2 0.75; T3 0.76. f) Självförtroende och motivation T1 0.57; T2 0.59; T3 0.65. g) Förmåga att bli 

coachad T1 0.63; T2 0.61; T3 0.60.  

 

Analys 
Datorprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) användes för att analysera 

insamlade data. En deskriptiv analys gjordes för variablerna dispositionell mindfulness (AMQ), 

emotionsreglering (DERS), ältande (RRQ) och coping (ACSI). Pearsons r korrelationsanalyser 

genomfördes i syfte med att undersöka samband mellan dispositionell mindfulness, 

emotionsreglering samt ältande och samband mellan emotionsreglering, ältande och coping. För 

att testa föreliggande studies modell genomfördes medieringsanalyser i ett tilläggsprogram till 

SPSS (PROCESS; Hayes, 2013). En medieringsanalys ger möjlighet att undersöka en oberoende 

variabels påverkan på en beroende variabel genom en medieringsvariabel (Preacher och Hayes, 

2008). I föreliggande studie undersöktes sambanden mellan oberoende variabeln dispositionell 

mindfulness och beroende variabeln coping genom de medierande variablerna emotionsreglering 

och ältande.  

I modell 1 (se figur 2) analyserades sambandet mellan oberoende variabeln dispositionell 

mindfulness och den medierande variabeln emotionsreglering (linje a) samt sambandet mellan 

den medierande variabeln emotionsreglering och beroende variabel coping (linje b). Vidare 

testades sambandet mellan oberoende variabel och beroende variabel på två olika sätt, både utan 

den medierande variabeln (direkt effekt; linje c) och genom den medierande variabeln (indirekt 

effekt; linje ć). 
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I modell 2 (se figur 3) analyserades sambandet mellan oberoende variabeln dispositionell 

mindfulness och den medierande variabeln ältande (linje a) samt sambandet mellan den 

medierande variabeln ältande och beroende variabel coping (linje b). Vidare testades sambandet 

mellan oberoende variabel och beroende variabel på två olika sätt, både med och utan den 

medierande variabeln (direkt effekt; linje c) och genom den medierande variabeln (indirekt 

effekt; linje ć). 

 

Resultat 

Nedan redovisas resultaten. Först presenteras beskrivande statistik för dispositionell mindfulness, 

emotionsreglering, ältande och coping (se tabell 1). Sedan presenteras korrelationsanalyser 

mellan dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande samt coping. Därefter redovisas 

medieringsanalyserna (se tabell 2 och 3). 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik för dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande och 

coping. 

Variabel   N   M  sd 

AMQ T1   145   3.76  .51 

AMQ T2   133   3.71  .52 

AMQ T3   130   3.76  .54 

DERS T1   145   2.57  .70 

DERS T2   133   2.52  .61 

DERS T3   130   2.55  .67 

RRQ T1   145   3.02  .67 

RRQ T2   133   2.94  .60 

RRQ T3   130   2.94  .62 

ACSI T1   144   1.79  .35 

ACSI T2   133   1.81  .34 

ACSI T3   130   1.83  .38 

 
Notering: N= Antal, M= Medelvärde, sd= Standardavvikelse; AMQ = Dispositionell 

mindfulness, DERS = Emotionsreglering, RRQ = Ältande, ACSI = Coping; T1 = Tillfälle 1, T2 

= Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3 

 

Dispositionell mindfulness och påverkansmekanismer 
Pearson’s r korrelationsanalyser visade att dispositionell mindfulness hade ett signifikant 

negativt samband med emotionsreglering vid T1 r(145)=-.282, p<0.01, T2 r(133)=-.270, p<0.01 

och T3 r(130)=-.348, p<0.01. Resultatet menar att ju högre dispositionell mindfulness desto 

bättre emotionsreglering. Dispositionell mindfulness hade ett signifikant negativt samband med 

ältande vid T1 r(145)=-.194, p<0.05, T2 r(133)=-.210, p<0.05 och T3 r(130)=-.287, p<0.01. 

Resultatet innebär att ju högre dispositionell mindfulness desto mindre ältande. 

 

Påverkansmekanismer och coping 
Pearson’s r korrelationsanalyser visade att emotionsreglering hade ett negativt signifikant 

samband med coping vid T1 r(144)=-.354, p<0.01, T2 r(133)=-.219, p<0.01 och T3 r(130)=-.390, 

p<0.01. Resultatet menar att ju bättre emotionsreglering desto bättre copingförmåga. Ältande 
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hade ett negativt signifikant samband med coping vid T1 r(144)=-.343, p<0.01, T2 r(133)=-.411, 

p<0.01 och T3 r(130)=-.501, p<0.01. Resultatet innebär att ju mindre ältande desto bättre 

copingförmåga.  

 

Medieringsanalyser 
Resultatet från medieringsanalysen visade att dispositionell mindfulness hade en positiv indirekt 

effekt på coping genom emotionsreglering (β = .03, 95%(CI) = .003, .094, p < .05). 

Dispositionell mindfulness och emotionsreglering kunde tillsammans förklara 22% av variansen 

inom coping. Detta innebär att idrottare med höga nivåer av dispositionell mindfulness och bättre 

emotionsreglering också har en bättre upplevd copingförmåga. Vidare angav resultaten att 

dispositionell mindfulness förklarar 4% av variansen inom emotionsreglering. Resultaten 

indikerar att höga nivåer av dispositionell mindfulness leder till bättre emotionsreglering. 

 

Tabell 2. Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från dispositionell mindfulness på 

coping genom emotionsreglering. 

Modell    Värde  SE p  CI(nedre) CI(övre) 

Modell utan mediator      

   AMQ ACSI   .28  .06 .00  .16  .41 

   R2x-y   .18  .12 .00 

Modell med mediator      

   AMQ DERS   -.25  .11 .03  -.47  -.03 

   DERS ACSI   -.12  .05 .02  -.23  -.02 

   AMQ  ACSI   .31  .06 .00  .19  .44 

   Indirekt effekt  .03  .02   .003  .094 

   R2-m    .04  .37 .03 

   R2-y    .22  .12 .00 

 
Notering: AMQ = Dispositionell mindfulness, DERS = Emotionsreglering, ACSI = Coping; x = 

AMQ, y = ACSI, m = DERS

 
Figur 4. 

Notering: **= p <0,01, *= p <0,05; T1 = Tillfälle 1, 
T2 = Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3 
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Resultatet från medieringsanalysen visade ingen signifikant indirekt effekt mellan dispositionell 

mindfulness och coping genom mindre ältande (β = .04, 95%(CI) = -.002, .116, p > .05). 

Dispositionell mindfulness och mindre ältande kunde tillsammans förklara 28% av variansen 

inom coping. Detta innebär att idrottare med höga nivåer av dispositionell mindfulness och lägre 

nivåer av ältande också har en bättre upplevd copingförmåga. Inga signifikanta resultat mellan 

dispositionell mindfulness och ältande hittades. 

 

Tabell 3. Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från dispositionell mindfulness på 

coping genom ältande. 

Modell    Värde  SE p  CI(nedre) CI(övre) 

Modell utan mediator      

   AMQ ACSI   .28  .06 .00  .16  .41 

   R2x-y   .18  .12 .00   

Modell med mediator      

   AMQ RRQ   -.20  .12 .07  -.43  .02 

   RRQ ACSI   -.20  .05 .00  -.30  -.10 

   AMQ  ACSI   .31  .06 .00  .19  .44 

   Indirekt effekt  .04  .03   -.002  .116 

   R2-m    .03  .37 .07 

   R2-y    .28  .11 .00 

 
Notering: AMQ = Dispositionell mindfulness, RRQ = Ältande, ACSI = Coping; x = AMQ, y = 

ACSI, m = RRQ

 
Figur 5. 

Notering: **= p <0,01, *= p <0,05; T1 = Tillfälle 1, 
T2 = Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3 
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att genom medieringsanalyser pröva delar av Birrer et al.´s 

(2012) modell, detta genom att vid tre mättillfällen undersöka samband mellan dispositionell 

mindfulness, emotionsreglering, ältande samt coping. Hypoteserna som föreslogs var (H1): 

dispositionell mindfulness vid tillfälle 1 har en positiv indirekt effekt på coping vid tillfälle 3 

genom emotionsreglering vid tillfälle 2 och (H2): dispositionell mindfulness vid tillfälle 1 har en 

positiv indirekt effekt på coping vid tillfälle 3 genom mindre ältande vid tillfälle 2. 

Resultaten i föreliggande studie stödjer H1 om att dispositionell mindfulness (T1) har en 

indirekt effekt på coping (T3) genom emotionsreglering (T2). Medieringsanalysen visade att 

dispositionell mindfulness hade en signifikant indirekt effekt på coping genom emotionsreglering. 

Analysen visade signifikanta samband mellan dispositionell mindfulness och emotionsreglering, 

och vidare mellan emotionsreglering och coping. Resultatet ger stöd åt Birrer et al.’s (2012) 

modell. 

Resultaten i föreliggande studie misslyckas att ge stöd för H2 om att dispositionell 

mindfulness (T1) har en indirekt effekt på coping (T3) genom mindre ältande (T2). 

Medieringsanalysen visade ingen signifikant indirekt effekt mellan dispositionell mindfulness 

och coping genom mindre ältande. Analysen visade inga signifikanta samband mellan 

dispositionell mindfulness och mindre ältande. Däremot hittades ett signifikant samband mellan 

mindre ältande och coping. Resultatet stödjer inte det av Birrer et al.’s (2012) modell. 

Gardner och Moore (2007) menar att mindfulness hjälper idrottare att hantera och 

acceptera sina känslor. Samtidigt definieras emotionsreglering som förmågan att effektivt 

hantera negativa känslotillstånd (Thompson, 1994). Genom emotionsreglering försöker individen 

att förändra upplevda känslor (Gross, 2007). Resultatet i föreliggande studie föreslår att idrottare 

med höga nivåer av mindfulness enklare kan hantera negativa känslor som exempelvis ilska eller 

sorg och det stödjer på så sätt emotionsreglering. Vidare omfattar coping en individs förmåga att 

kunna hantera stressfyllda upplevelser (Meng et al., 2011). Emotionsreglering och coping sägs 

vara två närbesläktade begrepp, men en distinkt skillnad är att emotionsreglering pågår i 

vardagen, medan coping endast förekommer vid stress (Compas et al., 2014). I en idrottskontext 

kan negativa känslor som sorg efter förlust och rädsla för motstånd vara grunden till stress. En 

idrottare med hög nivå av mindfulness kan enklare hantera negativa känslor och därmed minska 

eller undvika stress. Till följd av att mindfulness kan höja emotionsreglering kan idrottaren bättre 

hantera negativa känslor som uppkommer vid stress vilket ger stöd åt copingförmågan. 

Individer med höga nivåer av mindfulness upplever en lägre grad av frustation som följd 

av bättre emotionsreglering (Williams, 2014). I en idrottskontext kan faktorer som förlust, 

konflikt, misstag samt skador orsaka frustration och stress (Holt et al., 2005). Utifrån 

föreliggande studies resultat kan det föreslås att idrottare med höga nivåer av mindfulness 

upplever lägre frustration vilket eventuellt kan underlätta upplevd stress och kan på så sätt stödja 

copingförmågan. Samtidigt har ett av målen med coping bland idrottare varit att reducera 

fysiologiska reaktioner som exempelvis hjärtpuls och muskelspänning (Anshel & Anderson, 

2002; Nicholls & Polman, 2007). Detta innebär att mindfulness genom emotionsreglering kan 

hjälpa idrottare att hantera känslor, frustration samt stress och därmed även eventuellt reducera 

oönskade fysiologiska reaktioner. Till följd av detta kan även idrottarens välmående och 

prestation upplevas som bättre, då tidigare forskning menar att coping har ett samband med 

välmående (Nicholls et al., 2016) och vinst (Doron & Gaudreau, 2014). 
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Tidigare forskning menar att bättre emotionsreglering kan öka mental hälsa (Coffey et al., 

2010; Gratz & Tull, 2010; Luberto et al., 2013). Vidare kan bättre emotionsreglering också öka 

prestation och andra prestationsrelaterade faktorer (Lane et al., 2012; Wagstaff, 2014). Det kan 

därmed argumenteras att idrottare med en hög nivå av mindfulness har en bättre copingförmåga 

av den enkla anledning att de upplever sitt välbefinnande och sin prestation som bättre. Ett bättre 

välmående och prestation skulle eventuellt kunna innebära färre negativa emotioner samt stress. 

Höga nivåer av mindfulness kan därtill leda till bättre emotionsreglering, som i sin tur höjer 

idrottarens välmående samt prestation vilket på så sätt stödjer copingförmågan.  

 En copingstrategi som idrottare använder för att enklare hantera stress är socialt stöd 

(Holt et al., 2005). I syfte med att skapa kontakter och uppvisa en positivitet kan det eventuellt 

ses som en fördel att kunna kontrollera sina negativa emotioner i ett socialt sammanhang. I en 

idrottskontext skulle detta exempelvis kunna vara under träning eller match. Idrottare som bättre 

kan hantera negativa emotioner kan därmed skapa goda förutsättningar för att kunna få socialt 

stöd från sina lagkamrater, sin tränare eller till och med sina motståndare. Mindfulness kan 

därmed eventuellt stödja idrottarens copingförmåga genom att öka chanserna för socialt stöd. 

Tidigare forskning menar att mindfulness kan minska ältande (ex. Labelle et al., 2010; 

Querstret & Cropley, 2013). Samtidigt har tidigare forskning visat att det finns ett samband 

mellan variablerna (ex. Coffey et al., 2010; Böröy & Mattsson, 2015) och att dispositionell 

mindfulness är en prediktor för mindre ältande (Coffey et al., 2010; Mattsson, 2015). 

Medieringsanalysen i föreliggande studie visade inget signifikant samband mellan variablerna, 

och resultatet menade att mindre ältande inte var en medierande variabel i sambandet mellan 

dispositionell mindfulness och coping. Detta är ett oväntat resultat och står i kontrast till tidigare 

forskning.  

Det finns andra studier som inte funnit ett samband mellan mindfulness och mindre 

ältande (Raes & Williams, 2010) och som inte lyckats bevisa att mindfulness kan främja mindre 

ältande (van der Velden et al., 2015). Baserat på detta har det skapats en argumentation för att 

mindfulness inte nödvändigtvis påverkar ältande, utan att det enbart är individens upplevelse av 

mindre ältande som påverkas, vilket kan resultera i felaktiga värderingar (van der Velden et al., 

2015). Utifrån föreliggande studies resultat kan det vidare argumenteras att relationen mellan 

dispositionell mindfulness och ältande i en idrottskontext kan vara inkonsekvent, och att 

dispositionell mindfulness inte nödvändigtvis behöver vara en prediktor för mindre ältande.   

Zhang et al. (2015) menar att en idrottskontext skiljer sig jämfört med en vardagskontext, 

genom exempelvis högre krav på uppmärksamhet samt intensitet på stimuli. I föreliggande studie 

har fokus varit på idrottskontexten, medan det i tidigare studier (ex. Böröy, 2015; Mattsson, 

2015) varit fokus på främst idrottaren. Inget sätt är nödvändigtvis mer korrekt än det andra, men 

eftersom resultatet i föreliggande studie inte är konsekvent med tidigare forskning går det att 

argumentera för att kontexten kan vara en viktig faktor för studier inom området. 

Uppmärksamhet har exempelvis en mer central faktor i en idrottskontext jämfört med i en 

vardagskontext (Thienot et al., 2014; Zhang et al., 2015). Samtidigt har tidigare studier visat att 

det kan finnas märkbara skillander i relation till vilken komponent av mindfulness som 

undersöks (Coffey et al., 2010). Baserat på detta kan eventuellt innebära att idrottare med höga 

nivåer av dispositionell mindfulness är mer uppmärksamma av sitt ältande under sin idrott, och 

värderar därmed att de upplever mer ältande under tiden som de idrottar. Dispositionell 

mindfulness kan i detta fall inte stödja idrottarens copingförmåga genom ältande utan istället 

eventuellt hindra den. Vidare är acceptans också en viktig faktor för mindfulness i en 

idrottskontext (Gardner & Moore, 2007; Zhang et al., 2015). Det går att argumentera att eftersom 
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idrottare eventuellt känner att de upplever mer ältande under deras tränings- eller tävlingsperiod 

så kan de även vara bättre på att acceptera sitt ältande i idrottskontexten. Dispositionell 

mindfulness hjälper i detta fallet idrottaren att acceptera ältandet och stödjer inte copingförmågan 

på det sätt som föreliggande studie har föreslagit. 

Det kan samtidigt argumenteras att ältande kanske inte förekommer lika ofta i en 

idrottskontext i jämförelse med en vardagskontext. En idrottskontext har exempelvis högre krav 

på uppmärksamhet och starkare intensitet på stimuli (Thienot et al., 2014; Zhang et al., 2015). I 

definitionen av ältande framkommer det att ständigt ha återupprepande negativa tankar om dåtid 

eller framtid (Trapnell & Campbell, 1999). Vad detta kan innebära är att idrottare under träning 

eller match behöver fokusera mer på den pågående uppgiften och har därmed inte samma 

möjlighet att kunna älta. På så sätt är det inte nödvändigtvis via ältande som stress uppstår för 

idrottaren, vilket resulterar i att mindfulness inte reliabelt kan stödja copingförmågan genom 

mindre ältande. Samtidigt kan det finnas fler stimuli i en idrottskontext jämfört med en 

vardagskontext. Faktorer som lagkamrater, motståndare, tränare, publik och kroppsliga 

sensationer är mer förekommande och till en viss del även unika i en idrottskontext jämfört med 

en vardagskontext. Detta kan innebära att idrottaren ältar mindre då det finns ett flertal unika 

stimuli vilka temporärt kan fånga idrottarens uppmärksamhet. Dessutom försöker tränare och 

lagkamrater stötta idrottaren att inte älta eller tänka negativt efter att de gjort ett misstag eller 

liknande. I jämförelse med en vardagskontext tappar mindfulness eventuellt betydelse för 

idrottarens copingförmåga då det i själva idrottskontexten redan finns andra faktorer som kan 

minska ältande. Ytterligare en faktor kan vara att idrottare inte är lika medvetna om att de ältar 

under träning eller match och att det därmed kan finnas skillnader i hur de värderar ältande 

baserat på kontext. Sambandet mellan dispositionell mindfulness och mindre ältande kan därmed 

bli mindre relevant i förhållande till idrottskontexten. Därtill behöver inte mindre ältande vara en 

medierande variabel i relationen mellan dispositionell mindfulness och coping i en idrottskontext.  

Grossman (2011) menar att mindfulness stegvis kan förbättras genom träning. För att 

undersöka samband i relation till mindfulness kan det därmed vara mer relevant att utgå från 

äldre individer som tidigare haft erfarenhet av mindfulness. Utifrån detta kan det argumenteras 

att studier kring mindfulness inom en idrottskontext bör utgå från erfarna och äldre idrottare som 

även har tränats i eller varit i kontakt med mindfulness. En kritik till föreliggande studie kan vara 

att endast sju av deltagarna hade tidigare varit i kontakt med mindfulness. Vidare kan även 

medelåldern i föreliggande studie anses vara låg. Detta kan innebära att deltagarna i föreliggande 

studie inte haft optimala förutsättningar för undersökningen vilket eventuellt kunnat påverka 

resultatet. Samtidigt kan kritik ges till tidigare studier (ex. Böröy & Mattsson, 2015) då de använt 

ett allmänpsykologiskt mätinstrument vid mätningen av mindfulness bland idrottare. Som det 

tidigare nämnts skiljer sig en idrottskontext jämfört en vardagskontext (Zhang et al., 2015) vilket 

kan orsaka att värderingar för idrottare kan skilja sig baserat på kontext. Det kan därmed 

argumenteras att resultat eventuellt blir missledande. Framtida forskning borde lägga fokus både 

på idrottaren och på själva idrottskontexten. 

Sammanfattningsvis kan föreliggande studie ge stöd till Birrer et al.’s (2012) modell om 

att emotionsreglering är en medierande variabel i relationen mellan dispositionell mindfulness 

och coping (dispositionell mindfulness har en indirekt effekt på coping genom 

emotionsreglering). Föreliggande studie föreslår att idrottare med höga nivåer av mindfulness har 

en bättre emotionsreglering, vilket resulterar i att de även har en bättre copingförmåga. Idrottare 

med en hög nivå av dispositionell mindfulness kan genom emotionsreglering eventuellt reducera 

negativa känslor och frustration samt öka välmående och prestation. Detta leder till att 



Dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande och coping 
 

16 

 

idrottarens copingförmåga kan upplevas som bättre och det skapar därmed goda förutsättningar 

för idrottaren att kunna hantera stress i en idrottskontext. Föreliggande studie kan däremot inte 

ge stöd till Birrer et al.’s (2012) modell om att mindre ältande är en medierande variabel i 

relationen mellan dispositionell mindfulness och coping (dispositionell mindfulness har en 

indirekt effekt på coping genom mindre ältande). Det finns andra studier som inte lyckats hitta 

ett samband mellan mindfulness och mindre ältande (Raes & Williams, 2010). Därtill 

argumenteras det att relationen mellan mindfulness och ältande eventuellt inte är konsekvent i en 

idrottskontext. Det argumenteras även att en idrottskontext skiljer sig jämfört med en 

vardagskontext och att detta är en av anledningarna till det icke-signifikanta resultatet. Vidare 

spekuleras det att unga och oerfarna deltagare inte haft optimala förutsättningar för 

undersökningen, vilket ytterligare kan ha varit grund till det icke-signifikanta resultatet. 

 

Implikationer 
Föreliggande studie bidrar med en faktor som är unik inom området, nämligen att mätningen av 

dispositionell mindfulness gjorts genom ett idrottsrelaterat mätinstrument. Det ger därmed 

relevans till att delar av Birrer et al.’s (2012) modell inte enbart verkar vara giltiga bland 

idrottare, utan även i relation till själva idrottskontexten. Detta är ett steg i rätt riktning om 

mindfulness skall kunna användas som ett hälso- och prestationsfrämjande verktyg för idrottare.  

Föreliggande studie ger samtidigt en insikt i att mindfulness i en idrottskontext kan skilja 

sig i jämförelse med mindfulness i en vardagskontext. Idrottares mentala tillstånd utanför en 

idrottskontext behöver inte nödvändigtvis vara samma i en idrottskontext. Därtill är det viktigt att 

framtida studier uppmärksammar eventuella skillnader inom kontext, eftersom resultat mellan 

studier kan bli inkonsekventa.  

Eftersom mindfulnessträning leder till en högre grad av dispositionell mindfulness (Birrer 

et al., 2012) kan det utifrån föreliggande studie föreslås att idrottare tränar sig i mindfulness. 

Detta då föreliggande studie visar att dispositionell mindfulness kan höja en idrottares 

copingförmåga genom en förbättrad emotionsreglering. Resultaten i föreliggande studie menar 

att idrottare med höga nivåer av mindfulness skapar goda förutsättningar för att hantera oönskade 

känslor och stress i relation till deras sport. 

 

Metoddiskussion 
Populationen för studien var tävlingsidrottande individer över 15 år. Medelåldern bland 

deltagarna var 17,73 år. I föreliggande studie var majoriteten av deltagarna unga, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Bland deltagarna i föreliggande studie uppgav väldigt många att de tävlade 

inom sina idrotter på nationell nivå. Detta kan eventuellt ses med en viss tveksamhet med tanke 

på deras ålder. Antalet deltagare på nationell nivå var troligtvis lägre än i det påvisade resultatet. 

Samtidigt hade endast 7 deltagare tidigare haft erfarenhet av mindfulnessträning. Det kan 

argumenteras att äldre individer på högre nivå har mer erfarenhet med olika typer av träning, 

varav en kunnat vara mindfulnessträning. Då majoriteten av deltagarna i föreliggande studie var 

unga kan konsekvensen vara att vissa frågor blev svåra att förstå och tolka. Ytterligare en aspekt, 

vilken kan sammankopplas med deltagarnas unga ålder, var längden på enkäten. Tidsåtgången 

(ca 15 minuter) och den unga åldern kan riskerat att somliga deltagare besvarade frågorna relativt 

fort, slarvigt eller utan större begrundande. Utifrån ovan nämnda faktorer skulle därför ett sample 

med en högre medelålder sannolikt visat andra resultat. 

I föreliggande studie genomfördes mätningar vid tre separata tillfällen med samma 

enkätformulär. Utifrån självskattning besvarade deltagarna frågor gällande dispositionell 
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mindfulness, emotionsreglering, ältande samt coping. Självskattning innebär att individen själv 

bedömer det mest relevanta svaret. Detta kan ses som en begränsning då det går att argumentera 

att självskattade värderingar inte nödvändigtvis behöver vara objektivt korrekta. En mer objektiv 

värdering skulle eventuellt kunna leda till andra värderingar och andra resultat.  

Vid några mättillfällen skedde datainsamlingen innan respektive efter deltagarnas 

träningspass. Det kan argumenteras att skillnader i form av tempo, upphetsning samt mentalt och 

fysiskt tillstånd kan vara avgörande faktorer för hur en idrottare besvarar en enkät. Ifall samtliga 

mätningar gjorts före eller efter träningspassen skulle sannolikt andra värderingar kunnat erhållas. 

En annan aspekt var tidsspannet mellan mättillfällena. Ifall föreliggande studie genomförts med 

längre intervall, exempelvis en månad mellan mättillfällena, skulle resultatet möjligtvis ha givit 

en annan utdelning.  

Mätinstrumenten AMQ (dispositionell mindfulness) och ACSI (coping) är specifikt 

tillämpade för en idrottskontext. Däremot är DERS (emotionsreglering) och RRQ (ältande) inte 

tillämpade för en idrottskontext. Det kan argumenteras att en individs tillstånd och förmågor, 

eller i alla fall upplevelsen av dem, kan variera beroende på kontext (ex. högre upplevd 

emotionsreglering under tävling, lägre upplevd emotionsreglering i hemmet). Om variablerna 

som mätts inte utgått ifrån samma kontext kan det orsaka problem vid bedömning av resultatet. 

Exempelvis kan samband mellan två variabler i en specifik kontext vara missledande och 

felaktiga. Ifall samtliga mätinstrument i föreliggande studie skulle vara tillämpade för en 

idrottskontext skulle kanske andra värderingar och resultat ha framkommit.  

 

Konklusion 
Utifrån den föreliggande studiens resultat kan det föreslås att Birrer et al.’s (2012) modell inte 

fullständigt stämmer. Relationen mellan dispositionell mindfulness, emotionsreglering och 

coping som Birrer et al. (2012) prestenterar i sin modell verkar stämma, medan relationen mellan 

dispositionell mindfulness, mindre ältande och coping inte är fullständigt funktionell. Det 

argumenteras att relationen mellan mindfulness och ältande i en idrottskontext eventuellt kan 

vara inkonsekvent. Samtidigt diskuteras det att skillnader i form av kontext och deltagare kan ha 

en viktig roll för resultatet i föreliggande studie. Föreliggande studie föreslår att 

emotionsreglering är en medierande variabel i sambandet mellan dispositionell mindfulness och 

coping. Idrottare med en hög nivå av dispositionell mindfulness har en bättre copingförmåga och 

det skapar därmed goda förutsättningar för idrottaren att kunna hantera stress i en idrottskontext. 

 

Framtida forskning 
Nästa steg inom forskningen borde bli att undersöka relationen mellan mindfulness och fler 

påverkansmekanismer samt idrottspsykologiska färdigheter utifrån Birrer et al.’s (2012) modell. 

Detta för att kunna få en mer fullständig förståelse för sambanden och hur mindfulness kan 

främja prestation bland idrottare. I nuläget finns det ett flertal studier som stödjer delar av Birrer 

et al.’s (2012) modell men det är fortfarande svårt att kunna uttala sig om slutsatser kring 

modellens helhet. Det hade även varit av intresse att utföra kvalitativa studier för att få en 

djupare förståelse för hur mindfulness samspelar med påverkansmekanismer och vidare 

idrottspsykologiska färdigheter.  

Vidare borde framtida forskning ta hänsyn till att population och urval kan ha betydelse 

för värderingen av variablerna. Det spekuleras att faktorer som ålder, tävlingsnivå och tidigare 

erfarenhet korrelerar med mindfulness, och det rekommenderas därför att framtida forskning 
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borde undersöka potentiella skillnader mellan dessa. Det vore av intresse att ha kunskap om 

vilken typ av population som har bättre respektive sämre förutsättningar för mindfulness. 

Slutligen uppmärksammas det att dispositionell mindfulness och idrottspsykologiska 

färdigheter mäts genom idrottsrelaterade mätinstrument, medan påverkansmekanismerna mäts 

genom allmänpsykologiska mätinstrument. Föreliggande studie ger en inblick i hur mindfulness 

mätt genom ett idrottsrelaterad mätinstrument förhåller sig till påverkansmekanismer, men det 

skapas en metodologisk begränsning när samtliga mätinstrument inte är baserade på samma typ 

av kontext. Det rekommenderas därför att framtida forskning borde utveckla instrument inom 

dessa områden, där man specifikt syftar till att mäta variablerna i en idrottskontext.
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En studie om tanke- och känslomönster, coping, samt subjektiv idrottsprestation 
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Syfte med studien 

Hej! Vi kommer ifrån Högskolan i Halmstad och studerar psykologi med inriktning idrott och 

hälsa. Just nu skriver vi vårt examensarbete vilket innebär att vi självständigt undersöker ett 

ämnesområde inom idrottspsykologi och hälsa. Syftet med vår studie är att undersöka tanke- och 

känslomönster, coping, samt subjektiv idrottsprestation. Som tävlingsidrottare är dina åsikter 

viktiga för oss. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst dra dig ur utan att 

ange orsak. 

 

Deltagandet innebär att du vid tre tillfällen, under ungefär en månads tid, kommer att få besvara 

en enkät med påståenden och frågor angående medveten närvaro inom idrott, tanke- och 

känslomönster samt coping. Vi kommer att göra återkommande besök till din träningslokal, där 

vi ber dig att svara på frågor. Enkäterna tar ca 10 minuter att fylla i. 

 

Vad händer med informationen? 

Informationen i studien kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att dina uppgifter inte 

kommer att ges ut eller användas utanför studiens syfte. Resultatet kommer enbart att redovisas i 

form av siffror, diagram och tabellform. Vi ber dig därför att svara så ärligt, uppriktigt och 

spontant som möjligt då ingen annan kommer veta hur just du har svarat. 
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Emikrg15@student.hh.se          Torbjörn Josefsson  
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Sven Koch 0702 415 358      torbjorn.josefsson@hh.se  
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Skriftligt informerat samtycke till att medverka i forskningsstudie gällande tanke-, 

känslomönster, coping, och subjektiv idrottsprestation 

 

Jag har informerats om studiens syfte och om hur information samlas in och bearbetas. Jag har 

informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan i studien 

när jag vill utan att ange orsak. 

Jag samtycker härmed att medverka i denna studien. 

 

 

 

Ort/datum/år 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Namnunderskrift 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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FORSKNINGSPROJEKT 
Mindfulness & idrott 

 
 
Datum:………… 
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Bakgrundsfrågor 
 
 

Kön: Man Kvinna 

 

Ålder: ……………………. 

        

Idrott: …………………………… 

 

Tävlingsnivå:       Lokal      Regional  Nationell  Internationell 

 

Har du tidigare erfarenheter av mindfulnessmetoder eller andra meditativa metoder (avslappning, 

Qji-Gong, Tai-Chi, yoga etc)? 

Ja Nej 

 

Om Ja, vilka?……………. 

 

Hur skulle du bedöma din grad av tidigare erfarenheter gällande mindfulness eller andra 

meditativa metoder? 

Liten Måttlig Stor Mycket stor 

 
 
 
                                        Inte viktig= 1                    Mycket viktig= 10 

1. Hur viktig är din idrott för dig? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

                 Mycket dålig= 1                        Mycket bra= 10 

1. Under de senaste två veckorna bedömer jag min 

prestation under tävling eller match 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Under de senaste två veckorna bedömer jag min 

prestation under träning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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AMQ 
 
Instruktion: Ringa in det alternativ som bäst beskriver till vilken grad du håller med om de följande 
påståendena med utgångspunkt från så som du har upplevt det den senaste veckan. Använd skalan 
nedan: 
 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls Stämmer inte 
helt 

Neutral Stämmer till viss 
del 

Stämmer helt 

 
 

1. Jag kan behålla fokus på min träning. 1 2 3 4 5 

2. När något oväntat händer under träning eller tävling/match är jag 

medveten om mitt känslomässiga tillstånd. 

1 2 3 4 5 

3. Under träning och tävling/match kan jag stå ut med obehagliga tankar och 

känslor. 

1 2 3 4 5 

4. När jag kommer på mig själv med att vara distraherad återgår jag lugnt till 

att fokusera på min träning igen. 

1 2 3 4 5 

5. Jag är medveten om att känslor som uppstår under träning och 

tävling/match kan påverka hur jag tänker och hur jag agerar. 

1 2 3 4 5 

6. Under träning och tävling/match spelar det ingen roll huruvida en 

situation är bra eller dålig, jag kan ändå acceptera mig själv som den jag är.  

1 2 3 4 5 

7. Jag kan enkelt behålla fokus under tävling/match. 1 2 3 4 5 

8. När situationen förändras under en tävling/match är jag medveten om de 

tankar och idéer som far runt i mitt huvud. 

1 2 3 4 5 

9. När någonting under träning och tävling/match inte går bra, är jag 

medveten om min inre frustration. 

1 2 3 4 5 

10. Under träning och tävling/match klarar jag att släppa de känslor som 

kommer ur negativa händelser i mitt liv. 

1 2 3 4 5 

11. När en tävling/match går helt annorlunda än vad jag hade förväntat mig är 

jag medveten om mina fysiska reaktioner och förändringar. 

1 2 3 4 5 

12. Under träning och tävling/match spelar det ingen roll om mina tankar och 

känslor är behagliga eller ej, jag står ut med dem alla ändå. 

1 2 3 4 5 

13. När jag känner smärta i musklerna under träning kan jag ändå behålla 

fokus på de saker jag ska göra. 

1 2 3 4 5 
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14. Under träning eller tävling/match kan jag bli omedelbart medveten om 

mina känslomässiga förändringar. 

1 2 3 4 5 

15. Även om vissa tankar och känslor som dyker upp under träning och 

tävling/match kan vara obehagliga eller eländiga, så kan jag hantera dem 

på ett lugnt sätt.  

1 2 3 4 5 

16. Om jag märker att jag har vandrat iväg i tankarna kan jag snabbt återgå till 

att fokusera på min träning eller tävling/match igen. 

1 2 3 4 5 

 

 

RRQ -Rumination subscale 

Instruktion: Ringa in det alternativ som bäst beskriver till vilken grad du håller med om de följande 
påståendena med utgångspunkt från så som du har upplevt det den senaste veckan. Använd skalan 
nedan: 
 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls Stämmer inte 
helt 

Neutral Stämmer till viss 
del 

Stämmer helt 

 

1. Min uppmärksamhet fokuserar ofta på aspekter hos mig själv som jag 
önskar att jag hade slutat tänka på. 

1 2 3 4 5 

2. Jag tenderar alltid att älta och grubbla över saker jag har sagt eller 
gjort. 

1 2 3 4 5 

3. Ibland är det svårt för mig att stänga ute tankar om mig själv. 1 2 3 4 5 

4. Mina tankar går ofta tillbaka till en dispyt eller en oenighet, och vad 
som då hände, långt efter att det tagit slut. 

1 2 3 4 5 

5. Jag tenderar att älta eller grubbla över saker som händer mig under en 
väldigt lång tid efteråt. 

1 2 3 4 5 

6. Jag slösar inte tid på att grubbla på saker som har hänt och är 
överstökade. 

1 2 3 4 5 

7. Jag spelar ofta upp situationer i mitt huvud om vad som har hänt och 
hur jag har agerat i de situationerna. 

1 2 3 4 5 

8. Jag omvärderar ofta saker som jag har gjort. 1 2 3 4 5 

9. Jag ältar eller grubblar inte över mig själv speciellt länge. 1 2 3 4 5 

10. Det är lätt för mig att låta bli att tänka på oönskade tankar. 1 2 3 4 5 

11. Jag reflekterar ofta över delar av mitt liv som jag inte borde oroa mig 
för. 

1 2 3 4 5 

12. Jag spenderar mycket tid på att tänka tillbaka på stunder som jag tyckt 
har varit pinsamma eller en besvikelse. 

1 2 3 4 5 
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DERS 

Instruktioner: Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst för din del. 

1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls Stämmer inte helt Neutral Stämmer till viss 

del 

Stämmer helt 

     

1) Jag upplever mina känslor som överväldigande och utom kontroll. 

 

1 2 3 4 5 

2) När jag är upprörd har jag svårt att få saker och ting gjorda. 1 2 3 4 5 

3) När jag är upprörd tappar jag kontrollen 1 2 3 4 5 

4) När jag är upprörd upplever jag det som att jag kommer att vara det 

länge. 

1 2 3 4 5 

5) När jag är upprörd så tror jag att jag kommer bli väldigt deprimerad. 1 2 3 4 5 

6) När jag är upprörd har jag problem att fokusera på andra saker. 1 2 3 4 5 

7) När jag är upprörd känner jag att jag inte har kontroll. 1 2 3 4 5 

8) När jag är upprörd så kan jag fortfarande få saker gjorda. 1 2 3 4 5 

9) När jag är upprörd vet jag att jag kan hitta ett sätt att sluta känna 

mig på det sättet. 

1 2 3 4 5 

10) När jag är upprörd känner jag att jag fortfarande har kontroll på 

mitt beteende. 

1 2 3 4 5 

11) När jag är upprörd så har jag svårt att koncentrera mig. 1 2 3 4 5 

12) När jag är upprörd har jag problem med att kontrollera mitt 

beteende. 

1 2 3 4 5 

13) När jag är upprörd så känner jag mig som en dålig person. 1 2 3 4 5 

14) När jag är upprörd känner jag att det enda jag kan göra är att tycka 

synd om mig själv. 

1 2 3 4 5 

15) När jag är upprörd så tappar jag kontrollen över mitt beteende. 1 2 3 4 5 

16) När jag är upprörd har jag svårt att tänka på något annat.  1 2 3 4 5 
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17)När jag är upprörd tar det mig en lång stund för att må bättre igen. 1 2 3 4 5 

18) När jag är upprörd upplever jag mina känslor som överväldigande. 1 2 3 4 5 

 
ACSI 

 
Instruktion: Nedan följer beskrivningar som idrottare har använt för att beskriva sina 
idrottserfarenheter. Läs varje beskrivning noga och försök sedan ta ställning hur ofta detta stämmer 
överens när det gäller ditt eget idrottande. Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med din egen 
situation. 

0 1 2 3 

Nästan aldrig Ibland Ofta Nästan alltid 

 

1. För varje dag, eller vecka, ställer jag upp klara och tydliga mål vad gäller mitt 
idrottande, dessa följer jag sedan noga. 

0 1 2 3 

2. Jag utnyttjar min talang och mina kunskaper på bästa sätt. 0 1 2 3 

3. När en tränare berättar hur jag skall kunna korrigera ett misstag som jag gjort så 
tar jag det personligt och blir upprörd/arg. 

0 1 2 3 

4.   När jag idrottar kan jag fokusera mig helt och stänga ute alla störningar. 0 1 2 3 

5. Jag fortsätter att vara positiv och entusiastisk under en tävling oavsett hur dåligt 
det går. 

0 1 2 3 

6. Jag brukar prestera bättre under press därför att jag tänker klarare. 0 1 2 3 

7. Jag oroar mig en hel del för vad folk tänker om min prestation. 0 1 2 3 

8. Jag tenderar att ägna en hel del tid åt att planera hur jag ska nå mina uppsatta mål. 0 1 2 3 

9. Jag känner mig säker på att jag kommer att prestera bra. 0 1 2 3 

10. När en tränare kritiserar mig blir jag upprörd snarare än hjälpt av kritiken. 0 1 2 3 

11. Det är lätt för mig att hålla störande tankar borta från något som jag lyssnar till 
eller tittar på. 

0 1 2 3 

12. Jag lägger en stor press på mig själv genom att oroa mig för hur jag kommer att 
prestera. 

0 1 2 3 

13. Jag bestämmer själv vilka mål jag skall uppnå vid varje träningstillfälle. 0 1 2 3 

14. Jag behöver inte pressas för att träna maximalt, jag ger 100% i alla lägen. 0 1 2 3 

15. Om en tränare kritiserar eller skriker åt mig så korrigerar jag felet utan att bli 
förargad. 

0 1 2 3 

 

16. Jag klarar oväntade situationer mycket bra när jag idrottar. 0 1 2 3 

17. När det går dåligt så säger jag åt mig själv att ta det lugnt, och det fungerar för mig. 0 1 2 3 

18. Ju mer pressande en tävling är, desto bättre känns det. 0 1 2 3 

19. Under tävlingar så är jag orolig för att göra misstag eller för att inte klara trycket. 0 1 2 3 

20. Jag har min egen plan inför tävlingen i huvudet långt innan själva tävlingen börjar. 0 1 2 3 

21. När jag känner att jag håller på att bli för spänd så kan jag snabbt lätta på 
spänningen i kroppen och lugna ner mig. 

0 1 2 3 

22. För mig så är pressande situationer utmaningar som jag välkomnar. 0 1 2 3 

23. Jag tänker på och föreställer mig bildligt vad som kommer att hända om jag 
misslyckas eller gör bort mig. 

0 1 2 3 
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24. Jag behåller kontrollen över mina känslor oavsett hur det går för mig. 0 1 2 3 
 

25. Det är lätt för mig att rikta min uppmärksamhet och fokusera på en uppgift eller en 
person. 

0 1 2 3 

26. När jag misslyckas att nå mina mål leder det till att jag försöker än hårdare. 0 1 2 3 

27. Jag förbättrar mig genom att lyssna noga på råd och instruktioner från tränare och 
coacher. 

0 1 2 3 

28. Jag gör färre misstag när situationen är pressande eftersom jag koncentrerar mig 
bättre. 

0 1 2 3 
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