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Sammanfattning 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur variablerna passion och ångest förhåller 

sig till varandra samt undersöka om situationen idrottare befinner sig i (träning eller match) 

har betydelse för dessa samband. I studien deltog 112 idrottare i åldrarna 15–34 år (M=20.2, 

SD=4.3) från tio olika idrottsföreningar i Halland. Deltagarna mättes en gång inför träning 

och en gång inför match. Resultatet visade att det förelåg ett negativt signifikant samband 

mellan harmonisk passion och ångest inför träning (r = -.19, p <.05) och match (r = -.32, p 

<.01) samt att det inte förelåg ett positivt signifikant samband mellan tvångsmässig passion 

och ångest inför träning (r = .16, p >.05) och match (r = .07, p >.05). Resultatet visade även 

att situationen hade en signifikant effekt på deltagarnas upplevda ångest (p <.01). Vidare 

visade resultatet att det fanns en signifikant skillnad i upplevd ångest mellan de två formerna 

av passion (p <.01). Däremot förelåg det ingen signifikant interaktionseffekt mellan de två 

olika formerna av passion och de två olika situationerna i upplevd ångest (p >.05). Baserat på 

studiens resultat, framhävs vikten av en harmonisk passion då denna verkar vara en mer 

hälsosam väg till idrottslig prestation. 

 

Nyckelord: Harmonisk passion, idrottare, tävlingssituation, passion, träning, tvångsmässig 

passion, ångest  
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how the variables passion and anxiety relate to 

each other, as well as investigate if the type of situation athletes are exposed to (practice vs. 

game) is of significance for this relation. In the study, 112 athletes between 15-34 years of age 

(M=20.2, SD=4.3) from ten different sports associations in Halland participated. The 

participants were measured once right before a practice and once right before a game. The 

results showed that there was a negative significant correlation between harmonious passion 

and anxiety prior to practice (r = -.19, p <.05) and game situation (r = -32, p <.01), but 

showed no positive significant correlation between obsessive passion and anxiety prior to 

practice (r = .16, p >.05) and game situation (r = .07, p >.05). Furthermore, the results showed 

that the type of situation had a significant effect on the level of anxiety among the participants 

(p <.01). The results also showed that there was a significant difference in levels of anxiety 

depending on the type of passion (p <.01). However, there appeared to be no significant 

interaction effect between the two groups of passion and the level of anxiety depending on the 

situation (p >.05). Based on the results of the study, a harmonious passion is desirable, since 

this seems to be a healthier road toward athletic performance. 

 

Keywords: Anxiety, athletes, competition, harmonious passion, obsessive passion, passion, 

practice 
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I flera år var hon rankad som världens bästa kvinnliga fotbollsspelare och sammanlagt  

tävlade hon med det amerikanska landslaget i 17 år. Mia Hamm menar själv att “om man inte 

älskar det man håller på med varje dag, så kommer man inte göra det med speciellt mycket 

övertygelse eller passion” (Hamm & Heifetz, 2001, s. 6). Vare sig det handlar om 

fritidsintressen eller karriär så verkar det som att just passion är något som människan strävar 

efter att försöka finna under sin livstid. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på att ett 

passionerat engagemang ofta medför positiva fysiska och psykiska konsekvenser och gör att 

individer kan uppleva högre grad av mening med livet då de har något att se fram emot varje 

dag (Vallerand, Blanchard, Mageau, Koestner, Ratelle, Leonard & Marsolais, 2003). Inom en 

idrottslig kontext beskrivs passion som en form av motivationsreglering som bidrar till att en 

individ engagerar sig i och lägger ner mycket tid på en aktivitet som han eller hon älskar. 

Idrott och motion har, oavsett form, visat sig ha främjande effekt på människans hälsa (World 

Health Organization [WHO], 2018) och bara i Sverige rapporterades det år 2018 att över tre 

miljoner människor var engagerade inom föreningsidrott (Riksidrottsförbundet, 2018). 

Trots många positiva konsekvenser så finns det dock forskning som visat att passion  

inte enbart kan ses som en tillgång, utan att det i vissa fall även kan medföra negativa 

konsekvenser såsom sämre psykologiskt välbefinnande och ångest (Vallerand et al., 2003; 

Vallerand, Verner-Filion & Paquet, 2014). Detta är på grund av att passion kan utvecklas till 

antingen ett harmoniskt eller tvångsmässigt engagemang, där det förstnämnda ofta genererar i 

positiva känslor och upplevelser medan tvångsmässig passion ofta resulterar i negativa 

känslor och upplevelser. Båda formerna av passion är kopplade till både engagemang och 

prestation inom idrott; däremot har det visat sig att idrottare som upplever en tvångsmässig 

passion ofta upplever högre nivå av ångest än de som är harmoniskt passionerade (Verner-

Fillion, Vallerand, Moreau & Mageau, 2014). 

De flesta idrottare, oavsett tävlingsnivå och erfarenhet, upplever starka känslor inför  

viktiga situationer (Basiaga-Pasternak, 2018), men Verner-Filion et al. (2014) menar att det är 

när känslorna går över i ångest som det kan bli hämmande för både prestation och välmående. 

Detta är såklart inte optimalt då idrottare gärna vill prestera som bäst vid just tävlingssituation 

och därför menar Neil, Wilson, Mellalieu, Hanton och Taylor (2012) att det är viktigt att 

identifiera orsaker till uppkomsten av just ångest.  

Verner-Fillion et al. (2014) genomförde en studie med syftet att undersöka relationen  

mellan passion och ångest, där resultatet visade att idrottare som var tvångsmässigt 

passionerade rapporterade högre nivåer av ångest än de idrottare som var harmoniskt 

passionerade. Dock menar de att ytterligare forskning inom ämnet är av stor relevans då 

relationen variablerna emellan inte undersökts tillräckligt samt att resultat av andra studier 

funnit sambandet vara tvetydigt (Carbonneau, Vallerand & Massicotte, 2010). Vidare handlar 

idrott i stort om att prestera sitt bästa i kritiska situationer och med tanke på att typen av 

passion kan påverka en idrottares ångestnivåer, vilket i sin tur har visat sig ha en negativ 

inverkan på prestation, kan ytterligare forskning kring ämnet ge mer förståelse för dessa 

samband. Verner-Fillion et al. (2014) föreslår att passion-ångest relationen kan undersökas i 

olika sammanhang, såsom vid vanlig träning och vid mer kritisk situation som match. 

Passion 

Passion definieras som en stark lust att utföra en aktivitet och karaktäriseras utifrån att  

individen i fråga älskar aktiviteten, värderar den högt samt i vilken denne investerar mycket 

tid och energi (Vallerand, 2008; Vallerand et al., 2003; Vallerand et al., 2014). Vallerand et 

al. (2003) har tagit fram och utvecklat den Dualistiska passionsmodellen (eng. Dualistic 

Model of Passion) där de förklarar att en individs engagemang kan utvecklas till antingen 

harmonisk eller tvångsmässig passion. Utifrån en individs passion bildas en koppling mellan 

aktiviteten i fråga och individens identitet, vilket kan utvecklas till antingen en 

självbestämmande eller kontrollerad internalisering (Vallerand et al., 2014). I det fall en 
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individ upplever en självbestämmande internalisering utvecklas en harmonisk passion. Denna 

tar sig ofta uttryck genom positiva känslor och upplevelser i samband med utförandet av en 

aktivitet, där individen besitter full kontroll över var, när och hur denna ska utföras eller 

avstås ifrån. Detta sker oftast i harmoni och utan konflikt med andra delar av livet. 

Kontrollerad internalisering, å andra sidan, ligger till grund för en tvångsmässig passion, 

vilken ofta medför negativa emotioner och upplevelser i samband med utförandet av en 

aktivitet. Tvångsmässig passion grundar sig ofta i inre eller yttre press, bristande 

självförtroende samt maktlöshet gällande att själv ta kontroll över aktiviteten (Vallerand et al., 

2014). 

En viktig del av den Dualistiska passionsmodellen är de tre grundläggande  

psykologiska behoven, där Deci och Ryan (2000) menar att en individs motivation grundar 

sig i en individs känsla av samhörighet, autonomi och kompetens. Passion anses vara en form 

av motivationsreglering där Vallerand et al. (2014) menar att en individs passion till något 

även grundar sig i de tre grundläggande psykologiska behoven. Vidare menar de att en individ 

som upplever harmonisk passion till sin aktivitet ofta får de tre behoven tillfredsställda, vilket 

även har en positiv relation till positiva affekter. En individ som upplever tvångsmässig 

passion får däremot inte de tre psykologiska behoven tillfredsställda, vilket kan resultera i 

negativa affekter, såsom ångest (Vallerand et al., 2014).  

De senaste tio åren har över 100 studier gjorts kring passion inom idrott (Vallerand et  

al., 2014). För vissa individer kan passion till en aktivitet vara så stark att den blir 

internaliserad och utvecklas till en del av individens identitet (Vallerand, Mageau, Elliot, 

Dumais, Demers & Rosseau, 2008). Forskare inom området (Vallerand et al., 2003; Verner-

Filion & Vallerand, 2018) har föreslagit att passion ger människan energi till att engagera sig i 

och fortsätta med krävande aktiviteter samt att denna är grundläggande för en individs 

prestation i viktiga situationer. Både harmonisk och tvångsmässig passion har visat sig vara 

positivt associerat med idrottsdeltagande (Vallerand et al., 2003) och prestation (Vallerand et 

al., 2008; Verner-Filion & Vallerand, 2018). Däremot har harmonisk passion visat sig 

generera i mer positiva känslor medan de idrottare som är tvångsmässigt passionerade ofta 

upplever negativa känslor, både före och efter den givna aktiviteten. Tvångsmässig passion 

har även visat sig vara relaterat till sämre psykologiskt välbefinnande (Vallerand et al., 2003; 

Vallerand, Rousseau, Grouzet, Dumais, Grenier & Blanchard, 2006), negativa affekter 

(Verner-Filion & Vallerand, 2018), utbrändhet (Gustafsson, Hassmén & Hassmén, 2011), och 

träningsberoende (Kovacsik, Soós, de la vega, Ruíz-Barquín, & Szabo, 2018).  

I en studie genomförd av Vallerand et al. (2008) kom de fram till att båda formerna av  

passion var relaterat till idrottares prestation. I studien deltog 67 simmare och 

vattenpolospelare där resultatet visade att de två olika vägarna mot optimal prestation går 

genom antingen harmonisk eller tvångsmässig passion, vilket i sin tur antingen är relaterat till 

psykologiskt välbefinnande eller inte. Harmoniskt passionerade idrottare visade sig ha en 

sund inställning till aktiviteten i fråga där fokus låg på att behärska aktiviteten och utveckla 

färdigheter, för att i sin tur kunna optimera sin prestation. Harmonisk passion i förhållande till 

prestation var även associerat med lycka och subjektivt välbefinnande i övriga livet. Trots att 

även tvångsmässig passion var relaterad till prestation, visade resultatet i studien att idrottare 

med denna typ av passion hade störst fokus på att vinna över andra samt att undvika 

misslyckande. Vidare visade resultatet att tvångsmässig passion inte var relaterat till lycka 

och psykologiskt välbefinnande. Ytterligare longitudinella studier har rapporterat liknande 

resultat som ovan, utifrån mätningar på bland annat fotbollsspelare som mättes fem gånger 

under loppet av tre år (Verner-Filion & Vallerand, 2018), samt basketspelare som mättes 

flertalet gånger under en hel säsong (Vallerand et al., 2003). 

Ångest 

Enligt Rachman (2004) är ångest ett negativt sinnestillstånd som kan uppkomma vid  
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situationer som upplevs som hotfulla och kännetecknas av känslor som nervositet, rädsla och 

oro. Ångest brukar delas upp i somatisk och kognitiv ångest (Basiaga-Pasternak, 2018; 

Martens, Burton, Vealey, Bump & Smith, 1990; Smith, Smoll, Cumming & Grossbard, 

2006). Somatisk ångest är en benämning på fysiologiska reaktioner såsom svettningar, ökad 

hjärtfrekvens, darrningar och muskelspänningar, medan kognitiv ångest syftar till mentala 

reaktioner. Denna kan bland annat ta sig uttryck i ängslan, oro, negativa tankar och fokus på 

misslyckande. Inom en idrottslig kontext kan hotfulla situationer liknas vid bland annat 

tävling och match då dessa ofta är mer stressfyllda och krävande än vanlig träning (Hanton & 

Mellalieu, 2014; Smith, Smoll & Cumming, 2007; Smith, Smoll & Wiechman, 1998). 

Idrottare som upplever olika former av ångestsymtom under mer pressade situationer kan ha 

svårt att fokusera på den faktiska uppgiften, vilket i sin tur även kan påverka prestationen 

(Smith et al., 2007; Smith et al., 1998). Enligt Martens et al. (1990) är kognitiv ångest den typ 

av ångest som i störst utsträckning påverkar en idrottare negativt.  

Smith et al. (1998) utvecklade en av de första flerdimensionella modellerna som  

förklarar relationen mellan ångest och prestation, vilken benämns som den konceptuella 

modellen för idrottslig prestationsångest (eng: the Conceptual Model of Athletic Performance 

Anxiety). Modellen beskriver hur en individ som ställs inför en konkurrenskraftig situation, 

såsom en match eller tävling, gör kognitiva bedömningar av situationen som tillsammans med 

fysiologisk aktivering (eng: physiological arousal) påverkar individens nivå av 

prestationsångest, i form av både kognitiv och somatisk ångest (Se figur 1). Beroende på 

idrottarens upplevda stresspådrag, höga eller låga krav, resurser och personlig betydelse av 

situationen, efterföljer kognitiva, somatiska och beteendemässiga svar vilket kommer att 

påverka den kommande idrottsprestationen. Modellen menar även att individer som upplever 

höga ångestnivåer inför viktiga idrottssituationer såsom match, även tenderar att uppleva 

liknande känslor inför kommande liknande situationer. Detta får efterföljande kognitiva, 

somatiska och beteendemässiga reaktioner av varierad intensitet, vilket i sin tur påverkar den 

idrottsliga prestationen (Smith et al., 1998; Smith et al., 2007). Precis som att en individs 

ångest är kopplad till personligheten är en individs passion till något, i detta fall idrott, en del 

av individens personlighet (Vallerand, 1997; Vallerand & Miquelon, 2007). En passionerad 

idrottare som möter en eller flera konkurrenskraftiga situationer kan på så vis tendera att 

uppleva ångest av varierad intensitet, eftersom både passion och ångest är kopplat till 

idrottarens personlighet. 
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Figur 1: Ekdahl och Folkesson (2019) fritt tolkat efter Smith et al. (1998). 

 

Mycket forskning har gjorts kring ångest inom idrott där forskare menar att det är  

vanligt att idrottare, oavsett tävlingsnivå och erfarenhet, upplever starka känslor inför viktiga 

situationer (Basiaga-Pasternak, 2018). En del forskare menar att somatisk ångest kan ha en 

positiv effekt på förberedelsefasen (eng: readiness) innan match (Jurko, Nesic & Stojanovic, 

2013), medan andra menar att både somatisk och kognitiv ångest kan medföra en negativ 

effekt på prestation (Basiaga-Pasternak, 2018). I en studie genomförd av Binboga, Guven, 

Çatıkkaş, Bayazıt och Tok (2012) fann de att den kognitiva ångesten en idrottare upplever kan 

öka upplevelsen av somatisk ångest, vilket gör att den kognitiva ångesten spelar en avgörande 

roll för prestation överlag. I en metaanalys på 43 olika studier fann Woodman och Hardy 

(2001) en negativ länk mellan kognitiv ångest och prestation inom idrott och även Martens et 

al. (1990) menar att den kognitiva ångesten är negativ då höga nivåer av denna gör det svårare 

för individer att fokusera på den faktiska uppgiften. Vidare genomförde Duncan, Chan, 

Clarke, Cox och Smith (2016) en studie där de testade badmintonspelares prestation vid serve. 

Spelarna utsattes för förändring i fysiologisk och psykologisk aktivering och testades sedan 

vid vanlig träning samt vid tävling för att se om deras prestation skiljde sig åt beroende på 

situation. Resultaten visade att spelarna presterade bättre vid träning, då deras fysiologiska 

aktivering och upplevda ångestnivåer var betydligt lägre då än vid tävling. Tanguy, Sagui, 

Fabien, Martin-Krumm, Canini och Trousselard (2018) utförde en liknande studie på 63 män 

inom militären där syftet var att undersöka om deras fysiologiska och psykologiska responser 

skilde sig åt beroende på tidpunkt. Deltagarna i studien mättes dagen innan tävling, på 

tävlingsdagen samt dagen efter tävling. Studiens resultat visade en markant skillnad mellan de 

olika mättillfällena, då deltagarna visade sig ha betydligt högre nivåer av ångest dagen då 

tävlingen skulle genomföras. 

Resultaten från ovannämnda studier visar att tävling ofta ligger till grund för oro,  

nervositet och ångest, vilket i sin tur kan medföra negativa konsekvenser för både välmående 

och prestation. Ytterligare studier har genomförts kring ångest och prestation där resultaten 

har visat att kvinnor upplever högre grad av ångest i relation till sin idrott än män, samt att 

individuella idrottare tenderar att uppleva högre grad av ångest än lagidrottare (Correia & 
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Rosado, 2019; Dias, Cruz, & Fonseca, 2010; Pluhar, McCracken, Griffith, Christino, 

Sugimoto & Meehan, 2019). 

Passion och ångest 

Verner-Filion et al. (2014) menar att många studier har gjorts kring passion och ångest  

var för sig inom den idrottsliga kontexten, men att desto mindre forskning gjorts kring 

relationen mellan de två variablerna. De genomförde därför en studie med syftet att försöka 

tydliggöra relationen variablerna emellan samt undersöka hur olika copingstrategier medierar 

relationen mellan dessa. Totalt deltog 348 idrottare på gymnasial nivå (eng: high-school 

athletes) där de fann att harmoniskt passionerade idrottare använde sig av en viss typ av 

copingstrategi, vilket i sin tur visade sig generera i lägre nivåer av ångest. Tvångsmässigt 

passionerade idrottare använde en annan form av copingstrategi, vilket istället genererade i 

högre nivåer av ångest. Studiens resultat var, enligt författarna själva, det första som tyder på 

att olika copingstrategier medierar relationen mellan passion och ångest, där låga eller höga 

ångestnivåer upplevs beroende på om en idrottare upplever en harmonisk eller tvångsmässig 

passion. Vidare, genomförde Vallerand et al. (2003) en studie på basketspelare där resultatet 

visade att tvångsmässig passion var relaterat till negativa affekter. Vid utebliven aktivitet 

uppvisade de spelare som var tvångsmässigt passionerade negativa affekter i form av ångest 

och skam. Tvångsmässig passion har även sammankopplats med ältande - både under och 

efter aktiviteten - där idrottare med den typen av passion är mer benägna till grubblande över 

sina misstag och prestation (Carpentier, Mageau & Vallerand, 2012). Detta menar Verner-

Filion et al. (2014), kan leda till att tvångsmässigt passionerade idrottare upplever fler 

negativa affekter än de som är harmoniskt passionerade.  

Relationen mellan passion och ångest har även studerats i andra kontexter såsom  

gambling (Mageau, Vallerand, Rosseau, Ratelle & Provencher, 2005), där det visat sig att 

gamblers som är tvångsmässigt passionerade upplever högre ångestnivåer än de som är 

harmoniskt passionerade. Däremot fann Carbonneau et al. (2010) i en studie kring yoga, inget 

positivt signifikant samband mellan tvångsmässig passion och ångest, men ett negativt 

signifikant samband mellan harmonisk passion och ångest.  

Sammanfattning 

Medan många forskare menar att ett idrottsligt engagemang ofta leder till positiva  

konsekvenser, menar andra att just passion kan öka upplevelsen av negativa konsekvenser i 

form av bland annat ångest (Vallerand et al., 2003; Vallerand et al., 2014). En individs 

passion kan utvecklas till antingen ett harmoniskt eller tvångsmässigt engagemang, vilket har 

visat sig generera i olika nivåer av ångest (Verner-Filion et al., 2014). Detta kan i sin tur även 

försämra idrottslig prestation i viktiga situationer. Idrottare upplever ofta olika nivåer av 

ångest beroende på om de tränar eller tävlar (Duncan et al., 2016; Tanguy et al., 2018), där 

höga ångestnivåer inte är önskvärt då ångest och prestation har visat sig ha ett starkt negativt 

samband (Martens et al., 1990; Woodman & Hardy, 2001). 

Tidigare forskning som studerat relationen mellan passion och ångest har funnit skilda  

resultat (e.g., Carbonneau et al., 2010; Vallerand et al., 2003; Verner-Fillion et al., 2014) 

vilket gör att sambandet fortsatt är tvetydigt. För att utveckla tidigare forskning inom ämnet 

har författarna till föreliggande studie valt att undersöka passion-ångest relationen inför två 

olika situationer, då denna typ av studie efterfrågats (Verner-Filion et al., 2014). Detta för att 

undersöka om typen av passion kan förklara olika nivåer av ångest. Genom den aktuella 

studien har författarna en förhoppning om att få ytterligare kunskap och förståelse för 

sambanden för att vidare kunna hjälpa idrottare att prestera på topp genom ett hälsosamt 

engagemang, snarare än ett tvångsmässigt. Syftet med den aktuella studien är därför att (a) få 

ytterligare insikt i hur variablerna passion och ångest förhåller sig till varandra, samt (b) 

undersöka om situationen idrottare befinner sig i (match eller träning) är avgörande för dessa 

samband. Utifrån detta vill författarna undersöka två frågeställningar mer ingående: 
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1. Finns det ett samband mellan idrottares typ av passion och nivå av ångest? 

2. Har typen av situation en idrottare befinner sig i betydelse för dessa samband 

(i.e., typ av passion och ångest)? 

Metod 

Utifrån studiens syfte valdes en kvantitativ undersökningsmetod med en  

tvärsnittsdesign där frågeformulär lämnades ut till olika idrottsklubbar i Halland, en gång 

inför träning och en gång inför match. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av studiens 

metod.  

Deltagare 

I den aktuella studien deltog 112 idrottare (78 män och 34 kvinnor) i åldrarna 15–34  

år (M=20.2, SD=4.3). Urvalet var icke-slumpmässigt och gjordes genom ett 

bekvämlighetsurval där kontakt togs med ett tiotal idrottsklubbar i Halland. Genom ett 

frågeformulär med bakgrundsinformation (se Bilaga 1) fick deltagarna besvara vilken idrott 

de var aktiva inom, på vilken nivå de idrottade, hur länge de varit aktiva samt träningstimmar 

per vecka. Idrotterna varierade mellan handboll (n=51), ishockey (n=35), volleyboll (n=19) 

och innebandy (n=7) och varierade mellan lokal (n=58) och nationell nivå (n=54). Deltagarna 

uppgav att de hade varit aktiva inom sin idrott mellan 3–25 år (M=12.9, SD=5) och 

rapporterade genomsnittliga träningstimmar på 10.3h (SD=3.5), vilket anses som att de var 

väldigt engagerade i sina idrotter (Gustafsson et al., 2011). För att kunna räknas som ett 

fulltaligt deltagande var idrottarna tvungna att delta vid både en mätning inför träning och en 

mätning inför match. De deltagare som inte deltog vid båda mätningarna, räknades till 

studiens bortfall (36 st.). 

Mätinstrument 

Enkäten som användes i den aktuella studien inleddes först av egenformulerade  

bakgrundsfrågor, följt av Passion Scale (Vallerand et al., 2003) och Sport Anxiety Scale-2 

(SAS-2; Smith et al., 2006). Alla mätinstrument användes vid både träning och match, med 

undantag för en viss modifiering av bakgrundsinformationen vid mättillfälle två, då 

deltagarna redan svarat på vissa frågor vid mättillfälle ett. Fåtalet korrigeringar gjordes av 

frågorna i Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) inför träning, då formuläret är utformat för att mäta 

en individs ångest inför tävlingssituationer. Mer ingående byttes ordet “match” ut mot ordet 

“träning”.  

Bakgrundsinformation. Enkätens första frågeformulär innehöll bakgrundsfrågor där  

deltagarna fyllde i ålder, kön, sysselsättning, idrott, antal år som de har utövat sin idrott, 

träningstimmar per vecka samt tävlingsnivå. Ålder, vilken typ av idrott, antal år de varit 

aktiva samt träningstimmar per vecka var öppna frågor där deltagarna själva fick fylla i sina 

svar, resterande var stängda med svarsalternativ. 

Passion Scale (Vallerand et al., 2003). För att mäta deltagarnas passion gentemot  

sin idrott användes Passion Scale utformat av Vallerand et al. (2003). Formuläret innefattar 

två underkategorier med sex frågor vardera som ämnar att mäta harmonisk passion (e.g., 

“idrotten fungerar väl med övriga delar i mitt liv”) och tvångsmässig passion (e.g., “jag har 

svårt att kontrollera mitt behov för att idrotta”). Utöver dessa innefattade frågeformuläret även 

fyra kontrollfrågor rörande om deltagaren är passionerad till sin aktivitet eller ej (e.g., 

“idrotten är en passion för mig”). Frågorna graderades utifrån en 7-gradig likertskala där 1 

innebar “håller inte alls med” och 7 innebar “håller absolut med”. Passion Scale översattes 

från engelska till svenska i en tidigare studie (Gustafsson et al., 2011) genom en så kallad 

“backtranslation” (Brislin, 1986). I föreliggande studie beräknades Cronbachs alfkoefficienten 

för harmonisk passion (α=.81) och tvångsmässig passion (α=.80), vilket är i linje med tidigare 

forskning kring passion (e.g., Vallerand et al., 2006; Verner-Filion et al., 2014). Deltagarnas 

passion mättes både inför träning och inför match, däremot valde författarna att använd sig av 
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deltagarnas upplevda passion inför match vid analysering av data då en individs passion 

uttrycker sig som tydligast när individen i fråga ställs inför situationer som är betydelsefulla 

(Vallerand et al., 2003).  

Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2; Smith et al., 2006). För att mäta deltagarnas  

idrottsrelaterade ångest användes Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) utformat av Smith et al. 

(2006). Deltagarna fick besvara samma formulär inför både träning och match, där fåtalet 

korrigeringar i formuläret gjordes för att anpassa frågorna efter situationen (eg., “före eller 

under match/träning upplever jag att..”). SAS-2 innefattar tre underkategorier med fem frågor 

vardera som ämnar att mäta somatisk ångest (e.g., “min mage känns orolig”), oro (e.g., “jag 

oroar mig för att jag inte kommer att spela bra”) och koncentrationsstörning (e.g., “jag tappar 

fokus på träningen/matchen”). Oro och koncentrationsstörning står för frågeformulärets 

kognitiva ångest (Smith et al., 2006). Frågorna graderades utifrån en 4-gradig likertskala där 1 

innebar “inte alls” och 4 innebar “väldigt mycket”. Frågeformuläret användes på svenska och 

var översatt från engelska i en tidigare studie (Edvardsson, Ivarsson & Johnson, 2012). I 

föreliggande studie beräknades Cronbachs alfakoefficienten för samtliga underkategorier. 

Inför träning beräknades värdena till .68 för somatisk ångest, .88 för oro samt .78 för 

koncentrationsstörning. Inför match beräknades värdena till .74 för somatisk ångest, .82 för 

oro samt .75 för koncentrationsstörning. Det totala alfavärdet för SAS-2 var .86 inför träning 

och .87 inför match vilket överensstämmer med tidigare studier kring ångest (Smith et al., 

2007). I den aktuella studien användes totalpoäng för hela mätinstrumentet för ångest inför 

träning och match, vilket är vanligt för undersökning inom området (Smith et al., 1998). 

Procedur 

Genom ett bekvämlighetsurval tog författarna kontakt med tränare och ledare för  

tolv olika idrottslag i Halland. Tio av de tolv lagen var villiga att delta i studien och svara på 

den ovan nämnda enkät vid två tillfällen - en gång i samband med träning och en gång i 

samband med match. Tillsammans med ansvariga tränare och ledare gjordes 

överenskommelse om tid och plats för två olika tillfällen (i.e., träning och match) för 

utlämning av enkäter till respektive idrottare i varje lag. Respektive idrottslag besöktes 

personligen av författarna vid de två mättillfällena, där varje deltagare besvarade enkäten 

innan lagets träning samt vid lagets samlingstid inför match. Insamlingen skedde löpande 

under fyra veckors tid då varje lags träning och match var schemalagda vid olika tidpunkter 

under denna period. Vid varje första besök hos samtliga idrottslag presenterades föreliggande 

studies syfte för både tränare och idrottare, samt de etiska principerna för studiens deltagande. 

Etik 

Enkäten inleddes med ett informationsbrev gällande studiens syfte och etiska  

riktlinjer (se Bilaga 2). Där blev deltagarna informerade om att deltagandet i studien var 

frivilligt och anonymt, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att allt insamlat 

material behandlas konfidentiellt och endast i forskningssyfte. Informationsbrevet innehöll 

även kontaktuppgifter till författarna samt mailadress till handledaren vid eventuella övriga 

frågor. Efter tilldelad information ombads deltagarna att skriva under i det fall de var villiga 

att delta i studien.  

Dataanalys 

Samtliga enkätsvar överfördes och analyserades i Statistical Package of Social  

Sciences 25.0 (SPSS). För att säkerställa god intern konsistens utfördes reliabilitetstest 

(Cronbachs alfa) på samtliga subskalor för de två använda mätinstrumenten. 

Enligt Dualistic model of Passion (Vallerand et al., 2003), internaliseras de två olika  

formerna av passion i individer på olika vis och leder till antingen positiva eller negativa 

konsekvenser. Deltagarna i den aktuella studien delades därför in i två olika grupper beroende 

på om de var harmoniskt eller tvångsmässigt passionerade. Detta genomfördes i enlighet med 

tidigare forskningsstudier (e.g., Amiot, Vallerand & Blanchard, 2006; Gustafsson et al., 
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2011). I denna procedur omvandlades de två olika underkategorierna till z-poäng. Idrottare 

med högre z-poäng på den tvångsmässiga subskalan blev kategoriserade som tvångsmässigt 

passionerade (n=68, 43 män och 25 kvinnor), medan idrottare med högre poäng på den 

harmoniska subskalan blev kategoriserade som harmoniskt passionerade (n=44, 35 män och 9 

kvinnor). Inga idrottare observerades till att ha samma poäng på de två olika dimensionerna. 

Denna procedur resulterade i två olika grupper - en där idrottarna var mer tvångsmässigt 

passionerade och en grupp där idrottarna var mer harmoniskt passionerade (Amiot et al., 

2006; Gustafsson et al., 2011). 

En deskriptiv analys genomfördes innehållande de undersökta variablernas  

medelvärde för samtliga deltagare. Ett Pearsons’ r korrelationstest genomfördes för att kunna 

undersöka relationen mellan studiens variabler. Slutligen, för att kunna analysera och 

undersöka skillnader mellan situationerna (i.e., träning och match) i upplevd ångest mellan 

harmoniskt och tvångsmässigt passionerade idrottare genomfördes en tvåvägs variansanalys 

för mixad design. För att vidare undersöka hur starka respektive svaga skillnaderna var mellan 

grupperna och betingelserna beräknades Cohen’s d. Cohen (1988) definierade d som 

skillnaden mellan medelvärde ett och medelvärde två, dividerat med båda gruppernas 

standardavvikelse. Vidare lade forskaren fram riktlinjer för hur d-värden ska tolkas där han 

menar att d=.20 utgör en svag effekt, d=.50 utgör en mellanstark effekt och d=.80 utgör en 

stark effekt. 

Resultat 

Studiens beskrivande analys och korrelationsanalys presenteras i Tabell 1. Den  

beskrivande analysen visade högt medelvärde i harmonisk passion och något lägre i 

tvångsmässig passion (på en 7-gradig likertskala), samt visade sig medelvärdet för ångest, 

både inför träning och match, vara under hälften på en 4-gradig likertskala. Slutligen 

redovisas skillnader mellan de två olika grupperna av passion (i.e., harmonisk och 

tvångsmässig) i upplevd ångest inför studiens två olika situationer (i.e., träning och match) 

genom en tvåvägs variansanalys för mixad design, där medelvärden och standardavvikelser 

presenteras i Tabell 2. 

Korrelationsanalys 

Resultat från ett Pearson r´ test visade att det förelåg ett negativt signifikant samband  

mellan harmonisk passion och ångest vid både träning och match. Detta betyder att idrottare 

som upplever harmonisk passion upplever lägre grad av ångest inför både träning och match. 

Vidare rapporterades det inga signifikanta samband mellan tvångsmässig passion och ångest 

inför varken träning eller match. 

 
Tabell 1 

 

Beskrivande statistik för studiens undersökta variabler och korrelationsmatris för samband 

mellan harmonisk passion, tvångsmässig passion, ångest träning och ångest match (n=112). 

Variabel M SD 1 2 3 4 

1. Harmonisk passion 5.73 .79 -    

2. Tvångsmässig passion 4.32 1.20 .14 -   

3. Ångest träning 1.57 .41 -.19* .16 -  

4. Ångest match 1.85 .44 -.32** .07 .54** - 

  Not: *Korrelationen är signifikant, p <.05, **Korrelationen är signifikant, p <.01. 

 

Huvudanalys 

En tvåvägs variansanalys för mixad design genomfördes för att undersöka  

den potentiella skillnaden mellan de två olika grupperna kategoriserade efter typ av passion 

(i.e., harmonisk och tvångsmässig) i upplevd ångest inför två olika situationer (i.e., träning 
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och match). Analysen visade att situationen hade en signifikant effekt på graden av upplevd 

ångest: F1,110=48.16, p <.01, partial eta2=.31, där idrottarna rapporterade högre grad av ångest 

inför match jämfört med inför träning, detta med en mellanstark effektstyrka (d=.66). 

Vidare uppvisades en signifikant skillnad i upplevd ångest mellan de två olika  

formerna av passion: F1,110=8.39, p <.01, partial eta2=.07. Tvångsmässigt passionerade 

idrottare rapporterade högre nivåer av ångest än vad harmoniskt passionerade idrottare gjorde, 

detta med en mellanstark effektstyrka (d=.57). 

Slutligen uppvisades det ingen signifikant interaktionseffekt mellan de två olika  

formerna av passion och de två olika situationerna i upplevd ångest: F1,110=1.35, p >.05, 

partial eta2=.01. Tvångsmässigt passionerade idrottare rapporterade högre nivåer av ångest 

inför träning än vad harmoniskt passionerade idrottare gjorde, detta med en mellanstark 

effektstyrka (d=.60), men utan någon statistisk signifikant skillnad. Tvångsmässigt 

passionerade idrottare rapporterade även högre nivåer av ångest inför match än vad 

harmoniskt passionerade idrottare gjorde, detta med en mellanstark effektstyrka (d=.40), men 

utan någon statistisk signifikant skillnad. 

 
Tabell 2 

 
Medelvärden och standardavvikelser för studiens tvåvägs variansanalys för mixad design. 

Variabel Hela gruppen Harmonisk passion Tvångsmässig passion 

 

 

 

Ångest 

Ångest träning 

Ångest match 

M   (SD) M   (SD) M   (SD) 

- 1.59 (.29) 1.79 (.40) 

1.57 (.41) 1.47 (.32) 1.63 (.45) 

1.85 (.44) 1.70 (.35) 1.95 (.47) 

  Not: hela gruppen (n=112), harmonisk passion (n=44), tvångsmässig passion (n=68). 

 

Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur variablerna passion och ångest  

förhåller sig till varandra, samt undersöka om situationen idrottare utsätts för (match eller 

träning) har betydelse för dessa samband. Resultatet visade att det förelåg ett negativt 

signifikant samband mellan harmonisk passion och ångest samt att det inte förelåg ett positivt 

signifikant samband mellan tvångsmässig passion och ångest. Vidare visade studiens resultat 

att det fanns en signifikant skillnad i upplevd ångest mellan de två formerna av passion. 

Studiens resultat visade även att typen av situation hade en signifikant effekt på idrottarnas 

upplevda ångest, då deltagarna rapporterade högre grad av upplevd ångest inför match jämfört 

med inför träning. Däremot förelåg det ingen signifikant interaktionseffekt mellan passion och 

ångest mellan de två grupperna och de olika situationerna. 

Tidigare studier som gjorts kring passion och ångest har funnit sambandet.  

vara tvetydigt. Verner-Fillion et al. (2014) och Mageau et al. (2005) fann i sina studier ett 

negativt samband mellan harmonisk passion och ångest och ett positivt samband mellan 

tvångsmässig passion och ångest. Även Carbonneau et al. (2010) fann att yogautövare som 

var harmoniskt passionerade upplevde låga nivåer av ångest. Den aktuella studien undersökte 

relationen mellan passion och ångest för att få ytterligare förståelse för sambandet. Resultatet 

visade att det, likt ovan nämnda forskningsstudier, fanns ett negativt signifikant samband 

mellan harmonisk passion och ångest, vilket betyder att ju mer harmoniskt passionerad en 

idrottare är, desto lägre nivåer av ångest bör denne uppleva. Detta är i enlighet med tidigare 

studier som visat att harmonisk passion är kopplat till positiva konsekvenser såsom 

psykologiskt välbefinnande och positiva upplevelser (Vallerand et al., 2003; 2006). Den 
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aktuella studiens resultat visade däremot att det inte förelåg ett positivt signifikant samband 

mellan tvångsmässig passion och ångest. Trots att tidigare studier har funnit ett positivt 

signifikant samband mellan variablerna (Mageau et al., 2005; Verner-Fillion et al., 2014), då 

tvångsmässig passion visat sig generera i högre nivåer av ångest, så finns det tidigare 

forskning som likt den aktuella studien inte funnit ett sådant samband (Carbonneau et al., 

2010). Detta betyder att idrottare inte rapporterat högre nivåer av ångest trots att de har varit 

tvångsmässigt passionerade. En potentiell anledning till detta resultat kan bero på att olika 

underkategorier av ångest undersökts i de olika studierna. I studien genomförd av Verner-

Fillion et al. (2014) undersöktes endast kognitiv ångest medan författarna till den aktuella 

studien, utöver kognitiv ångest, även undersökte somatisk ångest. Detta skulle kunna vara en 

potentiell anledning till att resultaten i de två studierna skiljde sig åt, trots att tvångsmässig 

passion har visat sig vara relaterat till negativa känslor och affekter (Verner-Filion & 

Vallerand, 2018). 

Även om det, i den aktuella studien, visade sig att det inte förelåg ett positivt  

signifikant samband mellan tvångsmässig passion och ångest, så visade resultatet att det 

förelåg en signifikant skillnad i upplevd ångest mellan de två formerna av passion. Detta 

betyder att ju mer harmoniskt passionerad en individ är gentemot sitt idrottande, desto lägre 

nivåer av ångest bör denne uppleva, samtidigt som tvångsmässigt passionerade idrottare bör 

uppleva högre nivå av ångest. Detta resultat är i linje med beskrivningen av den Dualistiska 

passionsmodellen som förklarar att en individs passion tar sig uttryck i antingen positiva eller 

negativa känslor och upplevelser (Vallerand et al., 2003). Vidare beskriver modellen hur en 

individs passion är kopplat till de tre grundläggande psykologiska behoven, där en individ 

med harmonisk passion ofta får behoven tillfredsställda, vilket i sin tur resulterar i positiva 

affekter. Att den aktuella studiens resultat visade att harmoniskt passionerade idrottare 

upplever lägre nivåer av ångest, kan således kopplas till denna beskrivning av modellen. 

Tvångsmässigt passionerade idrottare, å andra sidan, rapporterade högre nivåer av ångest, 

vilket även kan kopplas till modellens beskrivning av tvångsmässig passion som menar att 

idrottare med detta engagemang inte får behoven tillfredsställda och därmed upplever 

negativa affekter. Ytterligare forskningsstudier har kommit fram till att de två olika typerna av 

passion ofta genererar i antingen positiva eller negativa konsekvenser (e.g., Gustafsson et al., 

2011; Kovacsik et al., 2018; Vallerand et al., 2003; 2006). Tvångsmässig passion har även 

sammankopplats med idrottares ältande och grubblande kring misstag och prestation 

(Carpentier et al., 2012), vilket kan leda till att tvångsmässigt passionerade idrottare upplever 

fler negativa affekter än harmoniskt passionerade idrottare (Verner-Filion et al., 2014). 

Tidigare studier som har undersökt ångest inom en idrottslig kontext har funnit att  

lagidrottare upplever lägre nivåer av ångest jämfört med individuella idrottare (Correia & 

Rosado, 2019; Dias et al., 2010; Pluhar et al., 2019). Inom alla typer av idrott så handlar det i 

stort om att prestera bättre än andra, men Pluhar et al. (2019) menar att det är lättare för 

individuella idrottare att utvärdera sina resultat då det för dem ofta handlar om en konkret tid 

eller poäng att förbättra. Detta kan medföra större inre press och ångest kring att alltid 

prestera. Ett misslyckande inom idrott kan vara påfrestande för alla, men medan lagidrottare 

kan finna stöd hos lagkamrater så har individuella idrottare enbart sig själva att skylla en 

förlust. Vidare kom de även fram till att lagidrottare verkade uppleva mer balans mellan sin 

idrott och övriga delar i livet, vilket är i enlighet med definitionen av harmonisk passion som 

menar att harmoniskt passionerade idrottare upplever större balans mellan olika delar av livet 

än tvångsmässigt passionerade idrottare (Vallerand et al., 2014). Genom ett 

bekvämlighetsurval tog författarna till den aktuella studien kontakt med olika 

idrottsföreningar och lag i Halland och i slutändan resulterade detta i att det endast deltog 

lagidrottare i studien. Resultatet kring att det inte förelåg ett positivt signifikant samband 

mellan tvångsmässig passion och ångest skulle även kunna kopplas till ovan nämnda studie av 
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Pluhar et al. (2019). Även om den aktuella studiens resultat visade att det förekom idrottare 

som var tvångsmässigt passionerade och att dessa rapporterade högre nivå av ångest jämfört 

med de idrottare som var harmoniskt passionerade, skulle en potentiell förklaring till att det 

inte förelåg ett positivt signifikant samband mellan tvångsmässig passion och ångest vara att 

lagidrottare överlag upplever lägre nivåer av ångest än individuella idrottare (Pluhar et al., 

2019). Hade fördelningen mellan lag- och individuella idrottare däremot varit lika stor i den 

aktuella studien så hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut.  

Föreliggande studies resultat visade att typen av situation (träning och match) hade en  

signifikant effekt på deltagarnas upplevda ångest. Deltagarna rapporterade högre grad av 

ångest inför match jämfört med inför träning, vilket överensstämmer med tidigare 

forskningsstudier som kommit fram till liknande resultat (Duncan et al., 2016; Tanguy et al., 

2018). Detta resultat är även i linje med den konceptuella modellen för idrottslig 

prestationsångest (Smith et al., 1998) vilken menar att idrottare kan uppleva ångest när de 

ställs inför en tävlingssituation. Flertalet forskare menar att idrottare överlag upplever högre 

nivåer av både fysiologisk aktivering och ångest vid kritiska situationer, vilket i sin tur kan 

försämra idrottares prestation (Basiaga-Pasternak, 2018; Duncan et al., 2016; Verner-Fillion 

et al., 2014). Även om den aktuella studien inte undersökte deltagarnas prestation i samband 

med träning och match så är resultatet i studien i enlighet med ovannämnda forskningsstudier 

som menar att idrottare upplever högre grad av ångest inför match än inför träning. 

Resultatet från den aktuella studien visade även att tvångsmässigt passionerade  

idrottare upplever högre nivåer av ångest inför både träning och match, jämfört med 

harmoniskt passionerade idrottare som upplever lägre nivåer av ångest inför båda 

situationerna. Trots att både harmonisk och tvångsmässig passion är relaterat till både 

idrottsdeltagande och prestation (Vallerand et al., 2008; Verner-Filion et al., 2014) så har det 

visat sig att tvångsmässigt passionerade idrottare har större fokus på att vinna över andra samt 

att undvika misslyckande (Vallerand et al., 2008). Detta skulle kunna sammankopplas med 

tidigare nämnda studie av Pluhar et al. (2019) där de kom fram till att idrottare med hög inre 

press kring att alltid prestera och uppnå sina mål var mest benägna att uppleva känslor som 

ångest och depression. Trots att de i sin studie inte studerade passion samt att individuella 

idrottare rapporterade högre grad av både ångest och depression än lagidrottare, så verkar det 

som att idrottares typ av passion (tvångsmässig) och typ av fokus (målfokuserat och undvika 

misslyckande) är relaterat till ångest, oavsett typ av idrott - om än i olika grad.  

Gällande en potentiell interaktionseffekt mellan typ av passion och ångest beroende på  

situation, förelåg det inte en signifikant skillnad mellan variablerna och de två olika 

situationerna. Detta resultat betyder att skillnaden i upplevd ångest mellan de två olika 

grupperna av passion inte är signifikant när situationerna jämförs. Trots att tvångsmässigt 

passionerade idrottare överlag upplever högre nivåer av ångest inför både träning och match 

skulle en potentiell förklaring till att det inte förelåg en signifikant interaktionseffekt vara att 

de flesta idrottare upplever högre nivåer av både fysiologisk aktivering och ångest inför 

tävlingssituation än träning (Duncan et al., 2016). I och med att både harmoniskt och 

tvångsmässigt passionerade idrottare upplever lägre nivå av ångest vid träning och högre nivå 

av ångest vid match så kan detta göra att mönstret mellan de två grupperna ser snarlikt ut och 

därför inte är signifikant. 

Att uppleva högre nivå av ångest inför kritiska situationer är som tidigare nämnt  

vanligt, oavsett vilken typ av passion en idrottare upplever gentemot sitt idrottande. Däremot 

har resultatet från den aktuella studien visat att tvångsmässigt passionerade idrottare upplever 

högre grad av ångest än harmoniskt passionerade idrottare - både inför vanlig träning och 

match. Om fördelarna med idrott och motion ska överväga de negativa så verkar det som att 

typen av passion en idrottare upplever är av stor betydelse. Harmonisk passion är som tidigare 
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nämnt kopplat till en rad positiva konsekvenser, vilket gör att denna typ av passion är att 

föredra då idrott handlar om så mycket mer än att bara prestera på topp. 

Metoddiskussion 

Den aktuella studien genomfördes genom en kvantitativ undersökningsmetod, där  

deltagarna genom frågeformulär självrapporterade sin upplevda passion till sin idrott och 

ångest inför både träning och match. Studiens tvärsnittsdesign gör det enligt Mitchell och 

Jolley (2013) svårare att fastställa kausala tolkningar. Designen gör det även svårt för 

författarna att dra samband mellan variablerna över tid. Longitudinella studier är därför 

önskvärda för att fastställa hur de olika formerna av passion påverkar idrottare över tid och 

hur relationen mellan passion och ångest verkligen ser ut. Studiens generaliserbarhet är vidare 

diskutabel när det kommer till studiens bortfall, den spridda nivån mellan lokal- och nationell 

nivå samt att studiens deltagare endast bestod av lagidrottare. 

En del av studiens syfte var att mäta idrottares passion och ångest, därför användes  

redan befintliga mätinstrument som tidigare använts inom idrottspsykologisk forskning (e.g., 

Smith et al., 2006; 2007; Vallerand et al., 2003; 2008; Verner-Filion et al., 2014) som är 

avsett att mäta just passion och ångest, för att stärka studiens validitet. Mätinstrumenten 

besvarades genom självrapportering av studiens samtliga deltagare. Självrapportering kan 

däremot resultera i risk för social önskvärdhet samt att deltagarna besvarar frågorna utan att 

reflektera över dem, vilket kan påverka studiens resultat (Podsakoff, MacKenzie, Lee & 

Podsakoff, 2003). Däremot försökte författarna hålla frågeformulären relativt korta för att öka 

studiens svarsfrekvens. För att vidare stärka den aktuella studiens reliabilitet användes 

frågeformulär på svenska för att samtliga deltagare skulle förstå innehållet, då studien var 

ämnad att mäta svenska idrottare. Utöver språket testades även studiens reliabilitet genom test 

för Cronbachs alfa för studiens samtliga subskalor. En av studiens subskalor rapporterades 

vara under .70, vilket är gränsen för det rekommenderade alfavärdet (Breakwell, Smith & 

Wright, 2012). Om värdet inte når upp till minst .70 kan därmed mätinstrumentet ifrågasättas, 

och subskalan kan ses som en svaghet i den aktuella studien. Däremot innehöll subskalan i 

fråga relativt få frågor, vilket enligt Mitchell och Jolley (2013) gör det svårare att få ett högt 

alfavärde. Vidare är en studies reliabilitet viktig då det krävs en hög sådan för att studiens 

validitet ska vara hög. Resterande av studiens subskalor rapporterades till ett alfavärde på 

minst .70. 

Genom ett bekvämlighetsurval kontaktades olika idrottsklubbar där en förfrågan gick  

ut angående deras idrottares vilja att delta i den aktuella studien. Efter godkännande besöktes 

de olika idrottsanläggningarna personligen av författarna i samband med både träning och 

match. Detta gjordes för att öka studiens svarsfrekvens och för att kunna svara på eventuella 

frågor som deltagarna hade. Författarna ansåg att detta metodval var det mest effektiva, då ett 

eventuellt onlineformulär skulle kunna minimera svarsfrekvensen i och med att mätningen 

skulle ske vid två tillfällen. Däremot var de deltagare som svarade på studiens enkät inför 

träning även tvungna att svara på densamma inför match och vice versa. Detta för att kunna 

räknas som ett fulltaligt deltagande i studien. Med tanke på att det generellt sätt brukar vara 

högre deltagarantal vid träning än match, var författarna medvetna om studiens risk för 

bortfall. Mätningarna skedde som planerat vid samtliga lags samlingar inför både träning och 

match. På grund av de olika lagens rutiner inför båda situationerna skilde sig tidpunkten för 

insamling av data något åt. Det hade varit önskvärt att mäta samtliga lag så tätt inpå den givna 

situationen som möjligt då känslorna tar sig som bäst uttryck ju närmre inpå situationen de 

mäts (Tanguy et al., 2018). Detta var inte möjligt då varje lag, framförallt inför match, har 

sina olika rutiner med bland annat ombyte, taktiksnack och uppladdning. Det hade istället 

varit önskvärt att mäta idrottarnas ångest närmare match än den aktuella studiens mätning, 

samt möjligen använda andra mätinstrument. Objektiva mått på somatisk ångest såsom att 

mäta idrottarnas puls precis innan tävling/matchstart är av förslag. 
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Implikationer 

I beaktning till tidigare forskning och den aktuella studiens resultat kring passion och  

ångest har författarna förslag på tillvägagångssätt som kan gynna passionerade idrottare. 

Engagemang inom idrott medför ofta positiva fysiska och psykiska konsekvenser men en 

sund balans mellan en individs idrottsutövande och övriga delar i livet verkar vara av relevans 

för att kunna uppnå och bibehålla en harmonisk passion. 

Föreningar och lag skulle tillsammans kunna skapa en strategiplan för att kunna 

kartlägga sina idrottares typ av passion. Detta för att kunna arbeta fram värderingsgrunder 

som främjar en harmonisk passion och på så vis kunna hjälpa de idrottare som upplever sig 

vara tvångsmässigt passionerade. Då det kan anses som tabu att prata om känslor och 

välmående skulle en öppen dialog kring ämnet förhoppningsvis kunna förbättra den sociala 

miljön inom idrottsföreningar. Genom föreläsningar för samtliga inom en förening och 

föräldrar, i kombination med personliga samtal med både idrottare och ledare, skulle en mer 

öppen förståelse för passion och ångest kunna gynna alla. Detta skulle kunna hjälpa idrottare 

att själva bli medvetna om huruvida de är harmoniskt eller tvångsmässigt passionerade, samt 

hur de olika typerna av passion kan ligga till grund för deras mående i övriga livet och även 

hur det kan påverka deras prestation. Även ledare och föräldrar skulle kunna få förståelse för 

hur olika faktorer hänger samman och med hjälp av denna kunskap även kunna stötta sina 

idrottare och barn på ett bra sätt. 

Framtida forskning 

Den aktuella studien genomfördes i enlighet med tidigare studiers rekommendationer 

för framtida forskning på passion och ångest inom idrott. Ytterligare kvantitativ forskning 

skulle vara av relevans att genomföra och förslagsvis skulle en longitudinell studie kunna 

genomföras för att undersöka hur idrottares passion över tid ser ut och eventuellt förändras. 

För att vidare undersöka relationen mellan en idrottares passion och ångest skulle framtida 

forskning även kunna undersöka olika medierande variabler mellan dessa. Exempelvis skulle 

olika copingstrategier kunna undersökas, likt studien av Verner-Fillion et al. (2014), eller de 

grundläggande psykologiska behoven som enligt den Dualistiska passionsmodellen 

(Vallerand et al., 2003) är relaterade till en individs typ av passion. På så vis skulle förståelsen 

för relationen mellan passion och ångest eventuellt kunna utvecklas. Att studiens aktuella 

resultat visade att det fanns en skillnad i upplevd ångest beroende på situation gör att framtida 

forskning även skulle kunna utföra mätningar så tätt inpå en kritisk situation som möjligt, i 

jämförelse med vad den aktuella studien hade möjlighet till. Vidare skulle det vara av 

relevans att undersöka skillnader mellan individuella- och lagidrottare, då tidigare forskning 

har visat att det finns en skillnad i upplevd ångest (och andra psykologiska aspekter) mellan 

de två grupperna (Pluhar et al., 2019).  

Det vore även intressant att vidta en kvalitativ undersökningsmetod kring ämnet för att 

genom idrottares mer djupgående beskrivningar av sina upplevelser och känslor kunna få mer 

förståelse för bakomliggande faktorer till deras typ av passion och upplevelser av ångest inför 

olika situationer. Genom att intervjua både harmoniskt och tvångsmässigt passionerade 

idrottare skulle skillnader mellan de två typerna av passion samt gemensamma nämnare för de 

individer som upplever samma typ av passion kunna uppdagas. På så vis skulle strategier 

kunna utvecklas för att hjälpa idrottare till ett mer harmoniskt engagemang. 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visade att harmoniskt passionerade idrottare upplever 

lägre nivåer av ångest än tvångsmässigt passionerade idrottare. Även om det är normalt för 

idrottare att överlag uppleva mer ångest inför tävlingssituation än inför vanlig träning, så är 

resultatet från den aktuella studien intressant då det visade att tvångsmässigt passionerade 

idrottare upplever högre nivåer av ångest inför både träning och match, jämfört med 

harmoniskt passionerade idrottare. Att typen av passion ligger till grund för en individs 
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upplevda ångest, gör att författarna drar slutsatsen att en harmonisk passion är önskvärt att 

eftersträva då denna verkar vara en mer hälsosam väg till prestation, än tvångsmässig passion. 

Idrott handlar trots allt om både välmående och prestation. 
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Bilaga 1. 

 

Enkät om passion och ångest 

Var god att noga läs igenom kommande frågor/påståenden och kryssa i det 

påstående/alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 

Ålder: _________________ 

 

 

 

 

 

Kön:                

 

 
 

 

 

Sysselsättning:      Studerar               Arbetar              Annat 

 

 

 

 

 
Jag är aktiv inom denna idrott: _____________________________ 

 

 

 

 

Hur länge (år) har du idrottat? ___________________________________ 

 

 

 

 

Träningstimmar/vecka: ________________________________________ 

                                                                      

                                                                  

 

 

                                                                  Lokal           Nationell          Internationell 

På vilken nivå idrottar du på? 

 

 

 

 

Man                    Kvinna           Annat 



 

Bilaga 2.  

 

Informationsbrev för studie om passion och ångest  

Högskolan i Halmstad  

Akademin för Hälsa och Välfärd  

Psykologi inriktning idrott och motion 61–90 hp  

C-uppsats 

 

Hej! Vi heter Anna och Linus och är studenter från Högskolan i Halmstad där vi studerar 

idrott- och motionspsykologi. Vi jobbar just nu med vår kandidatuppsats där syftet är att 

studera relationen mellan passion och ångest bland idrottare, samt om relationen skiljer sig åt 

vid träning och match. Tanken är att vi kommer ut till ert lag vid två tillfällen (träning och 

match) där idrottarna får fylla i en enkät som vi senare kan använda oss av i vår studie. Att 

fylla i en enkät tar ca 10 minuter. 

 

Vad betyder ditt deltagande i projektet? 

Deltagandet innebär att du kommer att få besvara en enkät med två innehållande 

frågeformulär med påståenden rörande passion till din idrott och ångest. Det är helt frivilligt 

att delta i studien och du kan när som helst dra dig ur utan att ange orsak. Informationen 

kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast under denna forskningsstudie ditt 

resultat kommer att behandlas. Enkäten du kommer fylla i kommer samlas in av de två 

ansvariga studenterna (Anna & Linus) och kommer sedan analyseras i statistikprogrammet 

SPSS. Inga analyser sker på individnivå och inga obehöriga kommer att kunna ta del av 

enkäterna eller den inmatade datan i SPSS under projektets gång. Efter inmatad data och 

framtaget resultat är det självklart okej att ta del av studiens reslutat. 

Vid eventuella frågor om studien kontakta nedanstående.  

 

Anna Folkesson 

Annfol16@student.hh.se – 0793351431 

Linus Ekdahl 

Linekd17@student.hh.se – 0706152590 

 

Med vänlig hälsning, Anna & Linus 

 

Genom att sätta ett kryss i rutorna och signera detta dokument ger jag mitt samtycke att delta i 

studien. 

 

Jag är medveten om studiens upplägg 

 

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

 

Jag har fått tillräcklig information om studien                                                                              

 

Jag samtycker till att delta i studien                                                                                               

 

              Underskrift                                  Namnförtydligande                            Datum 

 

________________________            _______________________            _______________ 

 

Anna Folkesson & Linus Ekdahl 

Handledare:  

Henrik Gustafsson 

Henrik.gustafsson@kau.se 
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