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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka (a) samband mellan variablerna neuroticism, socialt stöd 

och prestationsångest samt att (b) undersöka om socialt stöd modererar sambandet mellan 

neuroticism och prestationsångest. Insamlingen av data skedde via ett icke slumpmässigt 

bekvämlighetsurval. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie där 120 manliga 

tipselitfotbollsspelare, i åldrarna 15-18 år (M=16.71, SD=0.74), deltog. Resultatet visade ett 

positivt statistiskt signifikant samband mellan neuroticism och prestationsångest (r = .62, p 

<.01) samt ett negativt statistiskt signifikant samband mellan socialt stöd och 

prestationsångest (r = -.21, p<.05). Däremot visade resultatet ingen statistiskt signifikant 

modererande effekt av socialt stöd på sambandet mellan neuroticism och prestationsångest.  

Resultatet belyser vikten av socialt stöd hos ungdomar i tipselitföreningar samt diskuteras 

utifrån ett neuropsykologiskt perspektiv. Det föreslås fler kvalitativa studier kring området 

och dess bakomliggande faktorer, samt hur spelare, ledare, föräldrar, föreningar och förbund 

kan applicera kunskapen i praktiken för att kunna förebygga förekomsten av höga nivåer av 

prestationsångest. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine (a) the relationship between neuroticism, social 

support and performance anxiety, and (b) if social support moderate the relationship between 

neuroticism and performance anxiety. The data collection was via a non-random convenience 

sample. The study used a quantitative cross-sectional design where 120 young male elite 

athletes, in the ages of 15-18 years (M=16.71, SD=0.74), participated. The result showed a 

positive statistical significant correlation between neuroticism and performance anxiety (r = 

.62, p<.01) and a negative statistical significant correlation between social support and 

performance anxiety (r = -.21, p<.05). However, the results showed no statistically significant 

moderating effect of social support on the relationship between neuroticism and performance 

anxiety. The result inform the importance of social support among young elite athletes and is 

further discussed from a neuropsychological perspective. It suggest more qualitative studies 

among the subject and their confounding variables, and how players, coaches, parents, 

associations and covenant can apply the knowledge in practice in order to prevent the 

occurrence of performance anxiety. 

 

 

 

 

Keywords: Neuroticism, Social support, Performance anxiety, Elite athletes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

För majoriteten av Sveriges barn och ungdomar är idrotten en stor del av uppväxten. Närmare 

bestämt har 90% av alla barn och ungdomar någon gång tillhört en idrottsförening 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Ett flertal studier, bland barn och ungdomar, har visat att 

deltagande i idrott kan ha positiva effekter på hälsan (Duda, 2001; Duda & Balaguer, 2007; 

Quested & Duda, 2011; Roberts & Treasure, 2012; Valois, Zullig, Huebner, & Drane, 2004). 

Exempel på positiva effekter av idrottsdeltagande är ökade nivåer av livstillfredsställelse 

(Valois et al., 2004) och självförtroende (Pastor, Balaguer, Pons, & Garcı,́ 2003) samt en ökad 

nivå av känsla av tillhörighet (Hedstrom & Gould, 2004). Dock finns det även ett antal 

negativa aspekter relaterade till deltagande i ungdomsidrott som, exempelvis, för högt ställda 

krav från tränare och föräldrar (Robbins & Rosenfeld, 2001), samt utbrändhet och skador 

(Hedstrom & Gould, 2004). I linje med detta diskuterar tidigare forskning att skador och 

utbrändhet kan ske till följd av den höga nivå stress och press som, i många sammanhang, 

ungdomarna upplever i tidig ålder (Hedstrom & Gould, 2004). En av anledningarna till dessa 

upplevelser är att idrotten lockar till sig mer publik, det sker större finansiella investeringar 

och högre vinster, vilket ökar kraven på segrar (Jones, 1995). I strävan efter ekonomiska 

vinster och sportsliga segrar selekterar elitföreningar unga spelare för att hitta talanger vilket 

sätter stor press på ungdomarna att prestera för att inte bli bortselekterade (Sundqvist, 2013). 

En konsekvens av detta kan vara att den psykiska hälsan hos unga elitidrottare påverkas 

negativt i form av ökade nivåer av stress, vilket kan medföra att barn och ungdomar väljer att 

sluta idrotta (Rice, Purcell, De Silva, Mawren, McGorry, & Parker, 2016). Pressen som kan 

upplevas i samband med selekteringen i kombination med ständigt ökade krav från 

omgivningen att alltid prestera på topp kan även leda till höga nivåer av prestationsångest 

(Nieuwenhuys & Oudejans, 2017; Jones, 1995). 

Prestationsångest har studerats inom flera olika kontexter (Kobori, Yoshie, Kudo, & 

Ohtsuki, 2011; Robinson & Freestone, 2015; Nematolahi, Mehrabani, Karami-Mohajeri, & 

Dabaghzadeh, 2017). Fenomenet prestationsångest har i forskningssammanhang även 

uppmärksammats hos idrottande individer (Smith, Smoll, & Cumming, 2007). Där flertalet 

studier har visat att prestationsångest kan ha betydande negativa effekter på prestationen, 

fysiskt välmående samt glädje till idrotten, både hos vuxna och barn (Burton, 1988; Scanlan 

& Lewthwaite, 1986; Smith, Smoll, & Barnett, 1995; Smith, Smoll, & Wiechmann, 1998). 

Höga nivåer av prestationsångest kan även ge effekter på fysiskt välmående då det 

exempelvis kan öka risken för skador och sjukdomar (Smith, Ptacek, & Patterson, 2000). 

Barn och ungdomar som har hög prestationsångest är ofta oroliga över att misslyckas vilket 

kan resultera i sämre prestationer och negativ social- och självutveckling (Passer, 1983). 

Dessa problem gör att många unga idrottare undviker organiserad idrott helt och hållet (Smith 

et al., 2007). 

Graden av upplevd prestationsångest har i tidigare forskning visat sig kunna variera 

beroende på olika typer av personlighetsdrag hos människor (Rae & McCambridge, 2004). 

Framförallt har neuroticism visat sig öka risken för höga nivåer av prestationsångest (Steptoe 

& Fidler, 1987). Forskare är dock överens om att det gjorts lite forskning på området kring 

personlighetsdrag i relation till prestationsångest (Kenny, Davis, & Oates, 2004; Frost & 

Henderson, 1991; Pacht, 1984). 

 En annan negativ faktor som kan öka risken för höga nivåer av prestationsångest är 

bristande socialt stöd (Abrahamsen, Roberts, Pensgaard, & Ronglan, 2008). Likväl lyfter 

Abrahamsen et al. (2008) fram att ett bra socialt stöd kan reducera den upplevda nivån av 

prestationsångest. Mer specifikt, kan barn och ungdomar som upplever sina tränare som 

stödjande känna högre nivåer av glädje till idrotten och lägre prestationsångest i jämförelse 

med barn som upplever sig ha negativa relationer till sina tränare (Smith et al., 2007). 

Sammanfattningsvis är prestationsångest ett utbrett problem bland många människor, 

då det har visats förekomma i flera olika kontexter (Kobori et al., 2011; Steptoe & Fidler, 
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1987; Robinson & Freestone, 2015; Nematolahi et al., 2017). Bland idrottande ungdomar kan 

tidig selektering vara en riskfaktor för upplevd prestationsångest (Hedstrom & Gould, 2004). 

Olika personlighetsdrag har även visat sig kunna påverka en idrottares nivå av upplevd 

prestationsångest (Rae & McCambridge, 2004). I tidigare forskning framgår ett positivt 

samband mellan personlighetsdraget neuroticism och prestationsångest (Steptoe & Fidler, 

1987). Däremot har flera forskare kommit fram till att ett bra socialt stöd kan reducera den 

upplevda prestationsångesten (Abrahamsen et al., 2008; Smith et al., 2007; Zhou, Zhu, Zhang, 

& Cai, 2013). Modererande effekter anses vara viktigt att studera för att få en djupare 

förståelse för hur interaktioner mellan flera variabler kan påverka ett utfall (t.ex. 

prestationsångest; Jaccard, Wan, & Turrisi, 1990). Därav ämnar föreliggande studie att 

studera hur det sociala stödet modererar sambandet mellan personlighetsdraget neuroticism 

och prestationsångest. 

 

Prestationsångest kan definieras som en förutsättning/ett anlag för att bedöma en 

tävlingssituation som hotfull och att besvara situationen med ångestreaktioner av olika slag 

(Smith et al., 2006; Patel, Omar, & Terry, 2010). Dessa reaktioner kan delas upp i två delar, 

somatisk och kognitiv (Martens, Burton, Vealy, Bump, & Smith, 1990; Burton, 1998; 

Davidson & Schwartz, 1976; Deffenbacher, 1977; Smith et al., 1998; Jones, 1995). Martens et 

al. (1990a) beskriver att kognitiv ångest är den mentala komponenten som orsakas av 

negativa förväntningar av framgången eller en negativ utvärdering av sig själv. Vidare 

förklarar Martens et al. (1990a) att den kognitiva prestationsångesten kännetecknas av oro, 

negativt self-talk, koncentrationssvårigheter och aversiva visuella föreställningar. Det kan 

resultera i minnesproblem eller koncentrationssvårigheter som sedermera kan övergå till 

panik (Langendörfer, Hodapp, Kreutz, & Bongard, 2006; White & Zellner, 1996). Somatisk 

ångest är den fysiologiska komponenten som är direkt relaterad till autonomisk upphetsning. 

Somatisk ångest ger andra kroppsliga responser i form av ökad puls, kortare andetag, 

handsvettningar, orolig mage samt muskelspänningar (Burton, 1988; Martens et al., 1990a). 

Baserat på tidigare forskning kan det skilja sig i hur prestationsångest tar sig uttryck mellan 

olika åldrar (Muris, Merckelbach, Meesters, & van den Brand, 2002; White & Farrell, 2001). 

      Det finns flera modeller för att beskriva prestationsångest och dess bakomliggande 

faktorer. Av dessa modeller är Competitive Anxiety Model (CAM; Martens, Vealey, & 

Burton, 1990) en av de mer välanvända. CAM är en kombination av McGrath’s (1970) Stress 

process och Spielberger’s (1972) Process of anxiety och består av tre steg för att förklara 

riskfaktorer för prestationsångest (se figur 1). Steg ett är objektiva krav vilket innebär alla 

stimulus en individ utsätts för. I en idrottskontext kan det exempelvis vara en straffspark i 

fotboll eller timmarna inför en simtävling. Steg två i modellen är hot där Martens et al. 

(1990b) förklarar att den hotfulla situationen kan uppfattas olika beroende på 

personlighetstyp. Detta innebär att vilken personlighetstyp personen har indirekt påverkar 

beteendet i situationen. Exempelvis tenderar personer med höga nivåer av neuroticism 

uppfatta många nya situationer som mer hotfulla än vad icke neurotiska personer gör 

(Cervone & Pervin, 2014). 

Neuroticism är ett karaktärsdrag som många människor har, men i olika nivåer. En 

definition på neuroticism är en individs tendens att uppleva obehagliga och negativa känslor 

(Costa & McCrae, 1987). Det räknas in som en av fem delar inom femfaktormodellen, en 

teori som kan förklara människors personligheter (Eysenck, 2014). I modellen ingår 

extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, öppenhet och neuroticism, där personlighetsdraget 

neuroticism är intressant för föreliggande studie. Höga nivåer av neuroticism innebär att en 

individ är emotionellt instabil och kan karaktäriseras av att vara ängslig, stressad, deprimerad, 

lättirriterad samt lättillgänglig för ångest (Cervone & Pervin, 2014). Neuroticism nämns även 

som ett karaktärsdrag som kan vara starkt korrelerat till att favorisera negativa emotioner 



 3 

framför positiva (Robinson, Ode, Moeller, & Goetz, 2007). Individer som uppvisar höga 

nivåer av neuroticism reagerar starkare till negativa händelser än personer med låga nivåer 

samt att de grubblar och ältar över negativa händelser i större utsträckning än personer med 

låga nivåer (Robinson et al., 2007). En sambandsstudie av Reis, Dörnte, och von der Lippe 

(2011) visade ett negativt samband mellan neuroticism och socialt stöd, vilket tyder på att 

neurotiker i högre grad upplever ett bristande socialt stöd. Detta har forskning förklarat 

genom att ungdomar kan uppleva positiva effekter i form av minskad ångestnivå utifrån stöd 

från olika källor, exempelvis familj, vänner, grannar eller lärare (Holt & Espelage, 2005). 

Flertalet studier har funnit att det finns ett starkt samband mellan en neurotisk 

personlighet och prestationsångest inom ett flertal kontexter som bland exempelvis musiker, 

studenter och idrottare (Langendörfer et al., 2006; Steptoe, 1989; Steptoe & Fidler, 1987; 

Thomas & Nettelbeck, 2014; Balyan, Tok, Tatar, Binboga, & Balyan, 2016). Utifrån tidigare 

nämnda studier samt CAM kan det hypotetiskt finnas ett samband mellan personlighetsdrag 

och prestationsångest även inom andra kontexter, exempelvis inom fotboll. 

Det tredje och avslutande steget i modellen är respons vilket innebär hur 

prestationsångesten kommer uppenbara sig (Martens et al., 1990b). Dessa responser delas,  

som tidigare nämnts, upp i två responser, somatisk och kognitiv. Thomas och Nettelbeck 

(2014) föreslog att det, förutom de två reaktionerna, fanns en tredje respons, beteende. Ett 

beteende kan vara att en individ väljer att avstå från den ångestladdade situationen. I 

idrottssammanhang vore ett exempel att avstå spela matcher för att istället endast träna och 

därmed undvika prestationsångesten som kan infalla under eller inför matcher. 

 

 
Figur 1. Competitive Anxiety Model (Martens et al., 1990b). 

Något som tidigare visat sig ha en modererande effekt på relationen mellan 

personlighetsdrag och ångest är ett bra socialt stöd (Zhou et al., 2013; Sun, 2013). Forskare 

har definierat socialt stöd på olika sätt genom åren, dock hävdar Zimet, Dahlem, Zimet, och 

Farley (1988) att det i alla definitioner finns någon form av relation mellan individer 

involverad. Exempelvis beskriver Shumaker och Brownell (1984) socialt stöd som “ett utbyte 

av resurser mellan minst två individer där antingen mottagaren eller leverantören upplever en 

intention att öka välbefinnandet hos mottagaren” (s.13). Däremot beskrivs även att utbytet av 

stöd kan ha både positiva och negativa effekter hos mottagaren (Cohen & Syme, 1985). 

Begreppet socialt stöd går att dela in i två kategorier, socialt nätverk och upplevt socialt stöd 

(Procidano & Heller, 1983). Det sociala nätverket innebär de sociala kontakter som en individ 

skapat utifrån sin omgivning (Procidano & Heller, 1983). Vidare förklaras att upplevt socialt 

stöd hänvisar till vilken inverkan nätverket har på individen. Om individens nätverk förser 

med stöd, information och feedback så går det att definiera som i vilken utsträckning en 

individ tror att behovet för stöd, information och feedback uppfylls. 

Procidano och Heller (1983) förespråkade familjen och vänner som viktiga komponenter 

i det sociala stödet. Bland annat antyder Roohafza, Afshar, Keshteli, Mohammadi, Feizi, 

Taslimi, och Adibi (2014) att socialt stöd från familjen är en stark skyddande faktor mot ångest. 

Zimet et al. (1988) adderade dock en tredje komponent, signifikanta andra, som är andra viktiga 

människor i omgivningen som exempelvis lagkamrater och tränare. Signifikanta andra belystes 

som en viktig del för individen och kan påverka i vilken grad en individ upplever 

prestationsångest (Abrahamsen et al., 2008). I flertalet studier finns indikationer på att ett bra 

socialt stöd är en förutsättning för att hantera stress och ångest vid tävling bland 
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ungdomsidrottare (Kristiansen & Roberts, 2009; Abrahamsen et al., 2008), grundat i att det ger 

en känsla av trygghet samt att resurser för att klara av situationen upplevs som tillräckliga 

(Roohafza et al., 2014). Socialt stöd har i flera studier antytts öka välmående hos människor 

(Rosenfeld & Richman, 1997; Panayiotou & Karekla, 2013). Ett ökat välmående har i sin tur 

visats reducera prestationsångest (Abrahamsen et al., 2008), i de fall där individer upplever att 

någon bryr sig om dem, känner sig värdefulla, omhändertagna samt att de ömsesidigt tillhör en 

gemenskap (Panayiotou & Karekla, 2013). 

Som tidigare nämnts är höga nivåer av neuroticism relaterade till en ökad risk för att 

drabbas av prestationsångest (Cerin, 2004). Roohafza et al. (2014) skriver att socialt stöd har en 

förebyggande effekt på psykologiska problem genom att minska upplevelsen av hotfulla 

situationer och medför istället en tro på sina egna resurser inför de hotfulla situationer som en 

individ kan ställas inför. Andra positiva effekter av socialt stöd är att det förbättrar självbilden, 

sociala färdigheter, ansvar, kompetens samt impulskontrollen som leder till låga nivåer av 

psykologiska problem som depression och ångest (Roohafza et al., 2014). 

Socialt stöd har i tidigare studier visats ha en modererande effekt på styrkan i sambandet 

mellan personlighetsdrag och ångest (Zhou et al., 2013; Sun, 2013). En modererande effekt 

innebär att en variabel visar riktningen eller styrkan i relationen mellan en prediktorvariabel och 

en kriterievariabel (Baron & Kenny, 1986; Holmbeck, 1997; James & Brett, 1984). Weiss och 

Friedrichs (1986) skriver att det sociala stödet från tränare har visats relatera till idrottares 

tillfredsställelse samt förmågan att anpassa sig till nya utmaningar. Därav blir det specifika 

sociala stödet från tränare viktigt för hur prestationsångesten kan utvecklas. Flera studier 

indikerar även på att individer som har psykologiskt och materiellt stöd upplever en bättre hälsa 

än de som har färre stöttande kontakter (Broadhead et al., 1983; Leavy, 1983; Mitchell, Billings, 

& Moos, 1982). Lågt socialt stöd från lagkamrater har visats vara associerat med ångest och 

depression (Rice et al., 2016). 

 

Problemformulering 

Prestationsångest är ett välkänt problem bland många människor inom olika prestationskontexter 

(t.ex. idrott). Idrottare som upplever en hög grad av prestationsångest kan drabbas av negativa 

hälsoeffekter i form av psykisk ohälsa (Rice et al., 2016) samt utbrändhet och skador (Hedstrom 

& Gould, 2014). Den alltmer globaliserade idrotten sätter idag högre krav på utövarna vilket kan 

resultera i prestationsångest (Nieuwenhuys & Oudejans, 2017). Många ungdomar tenderar att i 

tidig ålder sluta med sin idrott (Fogis, u.å), och prestationsångest kan vara en av anledningarna 

till det (Smith et al., 2007), vilket gör det viktigt att undersöka utberedningen av 

prestationsångest samt förebyggande faktorer. Det är viktigt att studera elitfotbollsspelare 

eftersom de dagligen utsätts för exponeringen som kommer med globaliseringen av idrotten, 

samt den press som de utsätts för i ungdomsåren med den hårda selekteringen (Sundqvist, 2013). 

Det har genom åren gjorts ett fåtal studier med fokus på personlighetsdrag och relationen 

till prestationsångest och flera författare efterfrågar mer forskning kring ämnet (Kenny et al., 

2004; Frost & Henderson, 1991; Pacht, 1984; Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990; 

Guillén & Sanchez, 2009). Neuroticism har visat sig vara ett av de personlighetsdrag som har en 

positiv korrelation med prestationsångest (Langendörfer et al., 2006).  

 Något som tidigare visat sig vara en förebyggande faktor av prestationsångest är socialt 

stöd (Abrahamsen et al., 2008), som i tidigare studier även fungerat som en moderator i 

relationen mellan personlighetsdrag och prestationsångest (Zhou et al., 2013). Mer specifikt har  

socialt stöd visat sig vara en psykologisk faktor som ökar en persons förmåga att hantera stress 

och prestationsångest i tävling (Kristiansen & Roberts, 2009; Abrahamsen et al., 2008). Socialt 

stöd har i flertalet studier visat på ett negativt samband med ångest och depression (Rice et al., 

2016) vilket innebär att ett lågt socialt stöd genererar högre nivåer av ångest och depression. 
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Då det är flera faktorer som tillsammans påverkar sannolikheten för att uppvisa symptom 

av prestationsångest är det viktigt att studera hur denna interaktion mellan variabler fungerar. Ett 

sätt att göra detta är genom att studera moderatorer (Jaccard et al., 1990). Forskningsmässigt ger 

det en större förståelse för hur prestationsångest kan relatera till olika personlighetsdrag (Guillén 

& Sanchez, 2009) samt hur det kan förebyggas på ett effektivt sätt (Kraemer, Stice, Kazdin, 

Offord, & Kupfer, 2001). Undersökningen av personlighetsdrag och dess relation till 

prestationsångest kan vara viktigt för att förstå idrottarens känslomässiga och fysiologiska 

upplevelser innan och under en viktig tävling/match (Balyan et al., 2016). Detta gör det 

intressant för föreliggande studie att studera hur ungdomsspelare idag upplever prestationsångest 

bland elitföreningar och dess samband med en neurotisk personlighet samt hur socialt stöd kan 

moderera graden av upplevd prestationsångest. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att: (a) studera sambanden mellan neuroticism, socialt stöd och 

prestationsångest, samt (b) undersöka om socialt stöd modererar sambandet mellan 

neuroticism och prestationsångest. Baserat på resultaten från tidigare studier har följande 

hypoteser specificerats: 

 

H1: Det finns ett positivt statistiskt signifikant samband mellan neuroticism och 

prestationsångest. 

H2: Det finns ett negativt statistiskt signifikant samband mellan socialt stöd och 

prestationsångest. 

H3: Socialt stöd reducerar styrkan i sambandet mellan neuroticism och prestationsångest (se 

figur 2). 

 

 
  

Figur 2. Figuren visar sociala stödets inverkan på sambandet mellan neuroticism och 

prestationsångest. 

 

Metod 

Deltagare och Urval 

I studien deltog pojkfotbollsspelare som tillhörde en tipselitförening. I tipselit ingår 

fotbollsföreningar som får stöd av Svensk Elitfotboll genom att erbjuda ungdomsspelare en 

elitinriktad träning primärt av utbildade samt heltidsanställda tränare och bedriva ett socialt 

samt sportsligt ansvar för ungdomarna (tipselit, u.å). Utifrån ett icke slumpmässigt 
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bekvämlighetsurval kontaktades föreningar och gymnasier. I denna process har vi haft hjälp 

av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) representanter. Antalet deltagare i studien var 120 

stycken med ett åldersspann på 15-18 år (M=16.71 och SD=0.74). Antal träningar som 

deltagarna medverkade i per vecka varierade mellan 1-12 stycken (M=6.02 och SD=1.90) och 

hur många år individerna tillhört sin förening varierade mellan 0-13 (M=4.40 och SD=3.78). 

Alla deltagare spelade ungdomsfotboll och tillhörde olika lag (U16=8, U17=69, U19=43). 

Några av deltagarna rapporterade en skadehistorik under den senaste säsongen, då 43 spelare 

uppgav att de varit skadade i mer än fyra veckor i sträck. Spelare som blivit uttagna till 

landslagssamling någon gång under sin karriär var 45 personer. Det förekom ett internt 

bortfall på 1.6% under studien. 

 

Instrument 

De tre mätinstrumenten som användes i studien kompletterades med ett 

informationsbrev/samtyckesbrev (se bilaga 1). Enkäten bestod av 47 påståenden exklusive 

åtta bakgrundsfrågor. Frågor som ingick bland bakgrundsfrågorna var ålder, kön, antal 

träningar i veckan, hur länge man tillhört sin förening, om spelaren tillhör en tipselitförening, 

om spelaren någon gång blivit uttagen till landslagssamling, skadehistorik under säsongen 

samt vilken årgång spelaren tillhörde under säsongen. 

Big Five Inventory (BFI) - Frågeformuläret som användes för att mäta neuroticism 

bestod ursprungligen av 44 påståenden och mäter samtliga personlighetsdrag i 

femfaktormodellen (John & Srivastava, 1999). Eftersom föreliggande studie endast avsåg att 

studera personlighetsdraget neuroticism valde författarna av studien att endast inkludera de 

åtta (8) påståenden som berör neuroticism. Formuläret besvarades på en femgradig likertskala 

där ytterligheterna var: (1) håller inte med till (5) håller helt med. Höga resultat innebar höga 

nivåer av neuroticism. Exempelvis kunde ett påstående vara “Jag ser mig själv som någon 

som oroar mig mycket”. Instrumentet visade på god reliabilitet (α =  .71). 

Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) - Frågeformuläret som användes 

för att mäta prestationsångest bestod av tre subskalor, somatisk ångest, kognitiv ångest och 

självförtroende där varje subskala består av nio påståenden (Martens et al., 1990b). Totalt 

besvarades 27 påståenden utifrån en fyrgradig likertskala där 1 representerar “Inte alls” och 4 

representerar “Väldigt mycket”. Höga resultat innebar höga nivåer av upplevd somatisk och 

kognitiv ångest samt lågt självförtroende. Exempel på påståenden som ingick i subskalan 

somatisk ångest var “Jag känner mig spänd i magen”. Påståenden som ingick i kognitiv 

ångest var exempelvis “Jag är orolig för att förlora”. I subskalan självförtroende ingick 

exempelvis frågor som “Jag känner mig säker på mig själv” eller “jag känner mig självsäker”. 

Samtliga subskalor visade på en god reliabilitet, somatisk ångest (α = .80), kognitiv ångest (α 

= .84) samt självförtroende (α = .85). Tidigare studier har lagt ihop alla tre subskalor till en 

och fått acceptabel reliabilitet (Lane, Sewell, Terry, Bartram, & Nesti, 1999). Hela 

mätinstrumentet i föreliggande studie visade på god total reliabilitet (α = .91). 

The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) - 

Frågeformuläret som användes för att mäta socialt stöd bestod av tre subskalor: Familjen, 

vänner samt signifikanta andra (Zimet et al., 1988). Instrumentet innehöll 12 påståenden där 

varje dimension var uppdelad med fyra påståenden var. Påståendena besvarades utifrån en 

sjugradig likertskala där (1) håller verkligen inte med och (7) håller verkligen med. Höga 

resultat innebar höga nivåer av upplevt socialt stöd. Exempelvis var ett påstående i subskalan 

familj “Jag kan prata om mina problem med min familj”. Ett påstående som ingick i 

subskalan vänner var exempelvis “Jag har vänner som jag kan dela glädje och sorg med”. 

Subskalan signifikanta andra bestod exempelvis av påståenden som “Jag har en speciell 

person som ger mig trygghet”. Samtliga subskalor visade på en god reliabilitet, familj (α = 

.78), vänner (α = .87), signifikanta andra (α = .83). Tidigare studier har lagt ihop alla tre 
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subskalor till en och fått acceptabel reliabilitet (Zimet et al., 1988). Reliabiliteten för hela 

instrumentet i föreliggande studie visade på god total reliabilitet (α = .89). 

 

Design och procedur: 

Studien använde en tvärsnittsdesign, det innebär att flera variabler mäts vid ett och samma 

tillfälle (Breakwell, Smith, & Wright, 2012). För att delta i studien skulle spelaren tillhöra en 

tipselitförening. Utifrån ett strategiskt bekvämlighetsurval kontaktade författarna 

tipselitfotbollsföreningar och fotbollsgymnasium genom mail och telefon. Det erbjöds två 

alternativ till deltagande, antingen en digital version eller en pappersversion där författarna 

närvarade. De berörda föreningarna, tränarna, kontaktades och medgav sitt godkännande att 

låta sina spelare delta i studien. I mailutskicken till berörda föreningar och skolor ingick en 

beskrivning av studien, hur lång tid enkäten tog att genomföra, vilka inklusionskriterier som 

fanns för studien samt att all data som samlades in i undersökningen skulle hanteras 

konfidentiellt och varken spelare, skolor eller föreningar kommer nämnas i studien. De som 

var positiva till undersökningen och som upplevde att de hade tid för oss besöktes i samband 

med träningar eller teoripass för att dela ut pappersenkäter. Innan utdelningen presenterades 

författarna som förklarade syftet med studien samt de konfidentiella aspekterna av studien 

enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Första bladet i enkäten 

innehöll även ett samtyckesbrev med information om studien där deltagarna fick kryssa i om 

samtycke fanns till deltagande i undersökningen (Se bilaga 1). Enkäten tog ca 15-20 minuter 

att besvara och utfördes under lågsäsong. För de skolor eller föreningar som inte hade tid för 

besök eller på grund av geografiskt långa avstånd, konstruerades en webbaserad enkät. Lärare 

kontaktades och erhöll den webbaserade enkäten via mail, som de sedan delade vidare till 

eleverna via deras digitala kommunikationsplattform. Eleverna informerades av lärare om 

enkäten via informationsbrevet och besvarade enkäten under lektionstid. Även tränare i 

föreningar som kontaktades erhöll vår webbaserade enkät som de delade vidare till sina 

spelare, via deras digitala kommunikationsplattform, under ett träningstillfälle. Spelarna 

erhöll en förklaring för studien av tränaren och fick därefter läsa informationsbrevet för 

vidare information. Spelarna besvarade enkäten när tid fanns efter träningstillfället. 

 

Dataanalys  

All data bearbetades och analyserades i Statistical Package of Social Sciences 24.0 (IBM 

SPSS). Deskriptiv statistik beräknades. En korrelationsanalys mellan de tre variablerna 

genomfördes för att besvara det första syftet. Signifikansnivån sattes till p<.05. 

För att besvara det andra syftet genomfördes en modereringsanalys. Denna genomfördes i 

programmet Process (Hayes, 2013). I en modereringsanalys är det möjligt att undersöka hur 

en variabel (Z) kan påverka styrkan i relationen mellan en oberoendevariabel (X) och en 

beroendevariabel (Y) (Fairchild & MacKinnon, 2009). Den tredje variabeln som kallas för 

moderator kan påverka styrkan och/eller riktningen i sambandet mellan variabel X och Y 

(Baron & Kenny, 1986). I föreliggande studie var X-variabeln neuroticism, Y-variabeln 

prestationsångest och Z-variabeln socialt stöd. I den aktuella studien genomfördes 

modereringsanalysen för att undersöka om socialt stöd påverkade relationen mellan 

neuroticism och prestationsångest. Även i denna analys ansågs resultaten vara statistiskt 

signifikanta vid p<.05. 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultat från föreliggande studie. Nedan redovisas beskrivande statistik 

som innefattar variablerna neuroticism, socialt stöd och prestationsångest (se Tabell 1). 

Generellt visade resultatet på låga nivåer av neuroticism samt prestationsångest och höga 

nivåer av socialt stöd hos deltagarna. 
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Tabell 1. Beskrivande Statistik 

 N M Sd Cronbach’s 

Alpha 

Skala Min. Max. 

Neuroticism 120 2.31 .58 .71 1-5 1.00 3.57 

Socialt stöd 120 6.10 .78 .89 1-7 3.25 7.00 

Prestationsångest 120 1.89 .46 .91 1-4 1.00 3.19 

 

Nedan presenteras korrelationerna mellan de aktuella variablerna. Neuroticism hade ett 

positivt statistiskt signifikant samband med prestationsångest medan socialt stöd hade ett 

negativt statistiskt signifikant samband med både prestationsångest samt till neuroticism. För 

mer detaljerad information se tabell 2. 

 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

  Neuroticism  Socialt stöd Prestationsångest 

Neuroticism 1   

Socialt stöd -.20* 1  

Prestationsångest .62** -.21* 1 

* P < .05. ** P < .01. 

 

Resultatet från modereringsanalysen visade att de två variablerna neuroticism och socialt stöd 

kunde förklara 39% av variansen i prestationsångest (R²=.39, F(3,116)= 25.21, p = .68). 

Vidare visade resultatet att det fanns en statistisk signifikant direkt effekt mellan neuroticism 

och prestationsångest. Dock var inte socialt stöd en statistisk signifikant moderator för 

effekten mellan neuroticism och prestationsångest. För mer detaljerad information se tabell 3. 

 

Tabell 3. Modereringsanalys. Beroendevariabeln är prestationsångest. 

 Koefficient SE t p LLCI ULCI 

Socialt Stöd -.05 .04 -1.18 .24 -.14 .04 

Neuroticism  .49 .06  8.14 .00  .37 .61 

Interaktionseffekt -.04 .09 -.41 .68 -.21 .14 

SE = Standardfel, LLCI = Nedre gränsen för ett konfidensintervall, ULCI = Övre gränsen för 

ett konfidensintervall. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att: (a) studera sambanden mellan neuroticism, socialt stöd och 

prestationsångest, samt (b) undersöka om socialt stöd modererar sambandet mellan 

neuroticism och prestationsångest. Resultaten stämmer delvis överens med studiens 

hypoteser. Mer specifikt visar resultaten ett positivt samband mellan neuroticism och 

prestationsångest. Detta innebär att ju högre grad av neurotisk personlighet desto högre grad 

av upplevd prestationsångest. Vidare fanns det en negativ korrelation mellan socialt stöd och 

prestationsångest, vilket betyder att ju mer socialt stöd en individ upplever desto lägre grad av 

upplevd prestationsångest. I motsats till hypotes tre hade dock inte socialt stöd någon 

statistiskt signifikant reducerande effekt på sambandet mellan neuroticism och 

prestationsångest. 

Studiens resultat indikerar en låg nivå av prestationsångest bland dessa 

fotbollsspelande ungdomar. Det kan bero på flera olika saker, dels att undersökningen 

genomfördes efter säsong, dels att dessa ungdomar tränar för att bli elitfotbollsspelare. 

Elitidrottare anses ha högre självförtroende och upplever ofta stressfulla situationer som 

utmanande istället för hotfulla (Kobasa, 1979). Detta är i linje med resultat från en studie av 

Guillén och Sanchez (2009) som fann att ju högre tävlingsnivå desto mindre prestationsångest 

upplevde idrottarna. Urvalet i den aktuella studien är inte professionella fotbollsspelare, 

däremot är deltagarna i den åldern där klubbarna börjar gallra spelare, vilka som flyttas upp 

till seniortruppen och vilka som inte får fortsatt förtroende i föreningen. Studier har även 

funnit att låga ångestnivåer är associerat med framgång (Guillen & Sanchez, 2009). Den 

överlag låga upplevda prestationsångesten kan även bero på den erfarenheten många spelare 

har samlat på sig genom sitt livslånga idrottsdeltagande och på så vis har utvecklat någon 

form av copingstrategi för att hantera de stressfyllda situationer som uppstår i samband med 

matcher. 

Det positiva sambandet mellan neuroticism och prestationsångest är i linje med 

resultat från tidigare studier (Steptoe, 1989; Steptoe & Fidler, 1987; Thomas & Nettelbeck, 

2014; Balyan et al., 2016). Mer specifikt har tidigare studier genomförda i andra typer av 

kontexter, bland annat inom musikbranschen, rapporterat positiva relationer mellan dessa två 

variabler (t.ex. Langendörfer et al., 2006). En potentiell förklaring till detta samband kan vara 

att neurotiska personer uppvisar en högre grad av aktivitet i amygdala under hotfulla 

situationer i jämförelse med personer som uppvisar en lägre grad av neurotiska drag (Bishop, 

Duncan, & Lawrence, 2004). Amygdala är en central del vid emotioner och aggressivitet. När 

en hotfull situation uppstår ökar aktiviteten i amygdala och känslan utvecklar sig i någon form 

av respons, exempelvis prestationsångest. Utifrån CAM (Martens et al., 1990b) tenderar olika 

personlighetsdrag påverka hur hotfull situationen upplevs. Aktiviteten i amygdala ökar vid 

hotfulla situationer som ökar aktiviteten i kroppens sympatiska nervsystem vilket förbereder 

kroppen på fly eller fäkta responser. Detta är enligt CAM ett exempel på somatisk respons 

som kan framkomma vid upplevd prestationsångest. Det kan anses vara ett problem vid olika 

idrottssammanhang. Kroppen kan upplevas som spänd vilket kan göra att rädslan för att missa 

exempelvis en straff uppstår och tankar om möjliga konsekvenser uppstår vilket kan generera 

en högre nivå prestationsångest. 

Det negativa sambandet mellan socialt stöd och prestationsångest är också det i linje 

med tidigare studier (Abrahamsen et al., 2008; Roohafza et al., 2014). Ett bra socialt stöd kan 

innefatta stöd från familj, vänner, tränare eller lagkamrater (Holt & Espelage, 2005) och kan 

resultera i att en individ känner större säkerhet samt trygghet, vilket kan vara en faktor för 

reducerad prestationsångest samt fortsatt idrottsutövande. En annan möjlig förklaring till detta 

samband kan vara att spelare som upplever ett bra socialt stöd från nära och kära, exempelvis 

lagkamrater, är möjligtvis inte lika rädda att misslyckas och upplever inte att hen måste vara 

bra för att vara omtyckt i laget (Smith et al., 1995). Genom att våga utsätta sig för utmaningar 
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som ligger utanför personens bekvämlighetszon kan individer främja sin personliga 

utveckling tack vare nya kunskaper och erfarenheter. 

Det sociala stödets negativa relation till prestationsångest kan även ha en biologisk 

förklaring (Hyde, Gorka, Manuck, & Hariri, 2011). Mer specifikt har forskning visat att 

individer som upplever lägre nivåer av socialt stöd kan ha högre nivåer av hotrelaterad 

reaktivitet i amygdala, och upplever därför fler situationer som hotfulla. Detta är i sin tur 

relaterat till en ökad risk för höga nivåer av prestationsångest. Om en individ däremot 

upplever högre nivåer av socialt stöd minskar den hotrelaterade reaktiviteten i amygdala och 

känslan av trygghet samt tillfredsställelse ökar (Hyde et al., 2011). Exempelvis kan en 

tipselitspelare som känner stöd från lagkamrater och tränare se en selektering eller uttagning 

som utmanande och positiv istället för hotfull. 

Enligt modereringsanalysen visade resultatet att socialt stöd inte modererar relationen 

mellan neuroticism och prestationsångest. Detta ligger inte i linje med tidigare studier som 

visat att socialt stöd har en signifikant modererande effekt på personlighetsdrag och 

prestationsångest (Zhou et al., 2013; Sun, 2013). 

Den icke signifikanta modereringen kan bero på att variablerna neuroticism och 

prestationsångest är väldigt nära besläktade (Patel et al., 2010). En neurotiker karaktäriseras 

av att vara ängslig, stressad, deprimerad, lättirriterad samt lättillgänglig för ångest (Cervone 

& Pervin, 2014). Det som skiljer begreppen åt är att prestationsångest upplevs i specifika 

situationer, medan neuroticism är ett personlighetsdrag som är stabilt över tid (Martens et al., 

1990; Cervone & Pervin, 2014). Utifrån föreliggande studies resultat kan det tänkas att en 

individ som upplever höga nivåer av neuroticism även upplever prestationsångest vid en 

specifik situation eftersom, som tidigare nämnts, aktiviteten i amygdala tenderar att vara 

högre hos neurotiker samt personer som upplever prestationsångest. Det starka sambandet 

mellan neuroticism och prestationsångest kan vara en anledning till varför ett bra socialt stöd 

inte ger någon modererande effekt i detta sammanhang. Effekten av socialt stöd har visat sig 

kunna variera av olika anledningar, som exempelvis socioekonomisk status, kultur, ålder och 

kön (Uchino, 2006). Detta tillsammans med det starka sambandet mellan de två variablerna 

neuroticism och prestationsångest kan ha lett till avsaknaden av ett samstämmigt resultat för 

den föreslagna modereringseffekten. 

 

Metoddiskussion 

I studien användes en tvärsnittsdesign där deltagarna fick besvara en enkät. Med anledning av 

att författarna använde en tvärsnittsdesign går det inte att uttala fastslå något orsak-verkan 

samband (Mitchell & Jolley, 2013). Att använda frågeformulär har ett antal begränsningar 

(Chan, Ivarsson, Stenling, Yang, Chatzisarantis, & Hagger, 2015). Exempelvis kan resultatet 

vid användandet av självrapportering påverkas på grund av att ärligheten i svaren inte går att 

kontrollera samt att kulturella skillnader och bakgrund hos deltagarna kan påverka svaren. En 

annan aspekt som kan ha påverkat resultaten i studien är att författarna till studien delade upp 

sig vid två insamlingar för att få in så många svar som möjligt, vilket kan ha bidragit till att 

deltagarna fick information om studien presenterad på olika sätt. Däremot har de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) följts noga och deltagarna informerats 

om deras deltagande samt rättigheter. Ungefär hälften av deltagarna besvarade enkäten efter 

en träning vilket kan vara en nackdel då spelarna vill komma hem, vilket kan ha givit mer 

automatiserade svar samt påverkat deltagarnas engagemang. Fler nackdelar med att besvara 

enkäter efter träningar kan vara att en dålig träning kan ha påverkat svaren på ett negativt sätt. 

En annan nackdel var att vissa spelare svarade på enkäten i ett klassrum vilket gjorde att 

risken för slentriansvar ökade (Mitchell & Jolley, 2013). Det kan exempelvis vara att 

deltagare blir stressade när andra som är klara med enkäten lämnar. Enkäten tog ungefär 15 

minuter att besvara för deltagarna vilket kan vara på gränsen för att vara för länge. 
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Koncentrationssvårigheter och trötthet hos deltagaren kan påskynda svaren vilket gör att 

påståendena inte blir besvarade ordentligt. Ytterligare en nackdel är att det kan vara 

problematiskt att generalisera studiens resultat då urvalet i jämförelse med populationen var 

litet. 

En styrka i den aktuella studien var att de instrument som användes uppvisade enligt 

Cronbach´s Alpha som översteg .70. Detta räknas, enligt Field (2013), som god reliabilitet. 

Delar av insamlingen skedde via ett internetbaserat frågeformulär. Det fanns således 

positiva som negativa aspekter med den sortens insamlingsmetod. Enkäterna når ut till fler 

deltagare och är tidseffektivt för författarna. Däremot är det större risk att färre deltagare 

deltar i undersökningen då det är lättare att tacka nej. Författarna upplevde det som positivt 

att närvara vid utdelningen av enkäterna för att kunna räta ut eventuella frågetecken, vilket 

inte var möjligt i lika stor utsträckning på den internetbaserade versionen. 

 

Implikationer 

Föreliggande studies resultat visar att det finns samband mellan neuroticism, socialt stöd och 

prestationsångest. Resultatet indikerade även på att socialt stöd inte modererar styrkan i 

sambandet mellan neuroticism och prestationsångest. För föreningar och förbund är det i ett 

utbildningssyfte viktigt att belysa det sociala stödets roll och hur dess samband ser ut för att 

kunna främja ett positivt socialt klimat. För föreningar är det mycket viktig information då 

prestationsångest är något som antas finnas i många lag, och resultatet av prestationsångest är 

något som kan leda till skador, utbrändhet, sjukdomar och avhopp (Hedstrom & Gould, 2004; 

Smith et al., 2000, Rice et al., 2016). Utifrån föreliggande studies population kan det vara 

viktigt att se idrottsutövandet i ett större perspektiv, där den sociala utvecklingen genom goda 

relationer med spelare och ledare har en betydande roll i den egna sportsliga utvecklingen. 

Spelarna, som förmodligen, strävar efter att nå elitfotbollen kan uppleva prestationsångest 

under sin karriär, även utanför idrotten, där ett gott socialt stöd kan vara effektivt i 

hanteringen av prestationsångest. Forskning om personlighetsdrag och prestationsångest 

anses vara begränsad. Resultatet från föreliggande studie kan tillföra ytterligare en dimension 

av sambandet mellan neuroticism och prestationsångest. Individer kan av olika anledningar 

uppfatta kritik eller instruktioner på olika sätt. Därför är det viktigt att föreningar genom 

organiserade föräldramöten inklusive tränare kan informera om ungdomars utveckling och 

dess olika personlighetsdrag för att öka förståelsen och därmed inse vikten av att 

individualisera bemötandet. 

 

Framtida forskning 

Forskning i framtiden bör försöka få en djupare förståelse för fenomenet prestationsångest 

och dess bakomliggande faktorer. Individer kan tänkas ha flera olika orsaker till varför de 

upplever prestationsångest och hur individer agerar olika situationer. Med hjälp av kvalitativa 

datainsamlingsmetoder istället för kvantitativa kan forskare få en djupare förståelse för varför 

prestationsångest upplevs samt hur individer agerar i situationer där de upplever 

prestationsångest i idrottsrörelsen men även utanför idrotten. Med större förståelse för 

fenomenet kan sannolikheten öka för att hitta förebyggande metoder mot prestationsångest 

och därmed öka idrottsdeltagandet samt förlänga idrottskarriärerna. I föreliggande studie 

deltog endast killar, dock har tidigare forskning visat att tjejer upplever en högre 

prestationsångest än killar (Patel et al., 2010). För att utveckla förståelsen och möjligtvis 

finna lösningar på att reducera prestationsångest även hos tjejer bör mer resurser i framtiden 

prioriteras inom det området. Framtida longitudinella studier kan vara användbart för att se 

skillnader hos individer över tid. Prestationsångest kan utkristallisera sig annorlunda hos 

individer efter övergången mellan ungdomsfotboll till elitfotboll. Forskare bör replikera 

föreliggande studie under tävlingssäsong och jämföra skillnader och likheter om hur 
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prestationsångest upplevs. Eventuellt är prestationsångest dynamiskt och kan se annorlunda 

ut beroende på när under säsongen studien genomförs. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis har föreliggande studie visat på korrelationer mellan de tre variablerna 

neuroticism, socialt stöd och prestationsångest. Neuroticism visade på en stark positiv 

korrelation med prestationsångest vilket innebär att personer med höga nivåer av neuroticism 

löper en stor risk att drabbas av prestationsångest. Socialt stöd visade på en negativ 

korrelation med prestationsångest, däremot visade sig socialt stöd inte moderera styrkan i 

sambandet mellan neuroticism och prestationsångest. Studiens resultat tydliggör vikten av att 

främja den sociala aspekten i barn och ungdomsidrott för att sedan längre fram i 

idrottskarriären löpa mindre risk att uppleva högre grad av prestationsångest. Detta kan 

medföra att fler barn och ungdomar fortsätter med sin idrott för ett livslångt idrottsdeltagande. 
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Bilaga 1. 

Informationsbrev gällande deltagande i studie om psykologiska faktorers relation till 

prestationsångest 

Hej, 

Vi studerar psykologi med inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad och arbetar 

just nu med vårt examensarbete på kandidatnivå. Vi vill genom detta informationsbrev bjuda 

in dig till att delta i vår studie. Syftet med studien är att undersöka hur psykologiska faktorer 

kan vara relaterat till prestationsångest. 

 

Enkäten beräknas ta ungefär 15-20 minuter att besvara. Deltagandet sker frivilligt och du får 

när som helst avbryta undersökningen utan att behöva ange orsak. All information behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att dina svar inte kommer lämnas ut till obehöriga samt att den 

bara kommer användas i forskningssyfte. Därför ber vi dig att svara så uppriktigt, ärligt och 

spontant som möjligt då resultatet kommer analyseras på gruppnivå och ingen annan kommer 

veta hur du har svarat. 

Är ni intresserade av resultat eller har andra frågor är ni välkomna att höra av er. Vi nås på: 

 

Malkolm Karlsson     Handledare: 

malkka15@student.hh.se    Andreas Ivarsson PhD 

       Centrum för forskning om 

Daniel Gunnarsson     välfärd, hälsa och idrott 

dangun14@student.hh.se    andreas.ivarsson@hh.se 

       Jan Böröy MSc 

Gustaf Rudelius     jan.boroy@hh.se  

gustsa15@student.hh.se     Rasmus Wallin-Tornberg, 

 Riksinstruktör beteendevetenskap,  

Sten Preuss      SvFF  

stepre15@student.hh.se    rasmus.wt@svenskfotboll.se   

 

Jag samtycker och deltar i undersökningen enligt ställda villkor (Sätt ett kryss i rutorna). 

  Jag är medveten om studiens upplägg.       

.  Jag har haft möjlighet till att eventuellt fråga om oklarheter i studien    

 Jag är medveten om att det är frivilligt och att jag kan dra mig ur när som helst utan orsak.  

  Jag har fått tillräckligt med information om studien.      

Jag samtycker till att delta i studien.                       

 

Underskrift         Datum 

___________________      _______________ 
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