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Sammanfattning 
Studiens huvudsyfte var att undersöka egen och social påverkan på perfektionism hos 
individuella idrottare. De medverkande (n= 96) representerade tio olika idrotter och 
åldersintervallet var mellan 15 och 44 år. Intervjuer genomfördes sedan med fyra av dessa 
deltagare. Mätinstrumenten som användes var Positive and Negative Perfectionism Scale 
(Terry-Short et al., 1995), samt intervjufrågor rörande egen och social påverkan. Resultaten 
visade att det fanns signifikanta samband gällande positiv perfektionism och egen påverkan, 
negativ perfektionism och egen påverkan, negativ perfektionism och social påverkan samt 
egen påverkan och social påverkan. Resultatet visade dock inte på några könsskillnader 
gällande egen och sociala påverkansfaktorer. Resultaten från intervjusvaren gav en djupare 
insikt gällande positiv perfektionism tillsammans med egen påverkan och social påverkan 
samt negativ perfektionism tillsammans med egen och social påverkan.  
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Abstract 
The main purpose of this study was to examine own and social influence on perfectionism 
with individual athletes. The participants (n= 96) of this study represented ten different sports 
and their ages was between 15 and 44. An interview with four of the participant was 
conducted. The instruments used for this study was the Positive and Negative Perfectionism 
Scale (Terry-Short et al., 1995) and for the interviews questions was based on own and social 
influence. The results showed that there was a relationship between positive perfectionism 
and own influence, negative perfectionism and own influence, negative perfectionism and 
social influence. The results did not show any gender difference regarding perfectionism and 
own/social influence. The interview gave a deeper knowledge on positive perfectionism 
together with own and social influence and negative perfectionism together with own and 
social influence.  
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Introduktion 

Att studera perfektionism inom idrott är i allra högsta grad relevant, då idrottare ofta strävar 
mot den absoluta toppen. Detta gör att idrottare fokuserar sin mentala och fysiska styrka att 
försöka nå den perfekta prestationen (Haase & Prapavessis, 2004). Beroende på en individs 
personlighet i en given situation samt hur personen hanterar denna situation 
känslomässigt/beteendemässigt påverkas idrottarens prestation (Weinberg & Gould, 2007). 
Idrottares yttre press runt den tävlingsinriktade miljö de befinner sig i samt faktorer som 
tränaren, föräldrar och vänners förväntningar ställer höga krav på idrottaren (Haase & 
Prapavessis, 2004). Gällande det rent känslomässiga förklarar Lundh, Montgomery och 
Waern (1992) att kognition och emotion innehåller en känsloupplevelse och ett känslouttryck 
samt kroppsreaktion som är kopplat till olika handlingstendenser; flykt vid rädsla, attack vid 
ilska o s v. När misslyckande i idrottsprestationen inträffar finns det stor risk för en idrottare 
att hamna i ohälsa såsom ångest, depression eller ätstörning i ett försök att bibehålla 
perfektion (Haase & Prapavessis, 2004). 
 
Perfektionism ses oftast från ett varaktigt, typiskt personlighetsdrag hos varje individ (Hewitt 
& Flett, 1991). Inom idrotten ser man perfektionism både som anpassningsbar och icke 
anpassningsbar (Terry-Short, Owens, Slade & Dewey, 1995). Teoriernas område kring 
perfektionism handlar oftast om att personer sätter för höga krav på sig själva (Frost, Marten, 
Lahart, & Rosenblate, 1990; Hamachek, ref i Hewitt & Flett, 1991; Dunn et al., 2006). 
Konsekvenser av perfektionistiska tendenser inom idrotten har varit frekvent debatterade då 
höga målsättningar och bättre prestationer har blivit sammanlänkande med idrottsutövare 
(Bradham, 2000; Stirling & Kerr, 2006). En perfektionists krav är positiv i den meningen att 
det driver dem till att höja sin prestation (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). En viktig faktor att ta 
hänsyn till är ändå att samma krav kan bli extremt destruktiv ifall individen känner att han 
eller hon måste försöka undvika att begå misstag när personen i fråga ska prestera (Hamilton, 
2003; Stirling & Kerr, 2006). Med bakgrund av ovanstående vore det intressant att undersöka 
perfektionism inom idrott djupare.  
 
Begreppsdefinitioner 
Definitioner som står sig starka och används flitigt i litteraturen är bland annat en av Muller 
(1983; ref i Saboonchi, 2000) som definierade perfektionism som att perfektion är när 
personer försöker uppnå det perfekta utförandet. En mer och ofta generell definition av 
perfektionism lyder att personer sätter för höga och orealistiska mål i relation till vad 
personen kan prestera (Burns, 1983; ref i Haase, Prapavessis & Owens, 2002). Även om dessa 
två definitioner används frekvent menar Haase och Prapavessis (2004) att det saknats en klar 
definitionsstruktur gällande området perfektionism. Perfektionism började förekomma i 
litteraturen på 1950-talet och då i studier av Horney (1950; ref i Saboonchi, 2000). I Horneys 
self – realization theory fick perfektionism en central roll, då han upptäckte att barns 
utveckling hämmades när deras integrering in i samhället från tidig ålder uteblev. Detta i sin 
tur ledde till att barns tro på sig själva som perfekta blev ett sätt för barnet att hantera sitt eget 
självvärde (Saboonchi, 2000). Två andra definitioner inom området som fortfarande är 
aktuella kom år 1978. En av dessa kom från Hollander (1978; ref i Saboonchi, 2000) som 
menade att perfektionism handlade om kraven på sig själv och kraven från andra och 
medförde att prestationen skulle vara bättre än vad situationen krävde (Saboonchi, 2000). Den 
andra definitionen kom från Hamacheks (1978: ref i Haase, Prapavessis & Owens, 2002) 
perfektionsanalys som skilde på normal perfektionism och neurotisk perfektionism. Den 
normala perfektionismen handlar om hög tillfredställelse vilket ökar självkänslan i personens 
prestation. Neurotisk perfektionism däremot handlar mer om personer som aldrig trodde att 
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deras prestation är tillräcklig, utan stävar efter att hitta den perfekta prestationen hela tiden, 
det vill säga en ouppnåbar strävan. Fokus ligger hela tiden på misslyckanden i dessa personers 
prestation (Haase, Prapavessis & Owens, 2002).  
 
Teoretisk referensram 
År 1990 gjordes ett genombrott gällande studie av perfektionism då Frost, Marten, Lahart och 
Rosenblate (1990) upptäckte att perfektionism har en multidimensionell komplex 
konstruktion, vilket medförde en utveckling utav perfektionismteorin Multidimensional 
Perfectionism scale (MPS, Frost et al. 1990). Frost et al. (1990) delade upp perfektionism i en 
negativ perfektionism respektive positiv perfektionism. Positiv perfektion kan definieras som 
en motivationsfaktor till att försöka nå ett visst mål i ett försök att behålla en positiv 
prestationsutgång. Negativ perfektionism kan definieras som en motivationsfaktor till att 
försöka nå ett visst mål i ett försök att undvika ogynnsamma konsekvenser (Terry-Short et al., 
1995). Den negativa perfektionismen delades upp i underkategorier vilket involverade sex 
faktorer; överdriven oro över egna misstag, hög personlig standard, föräldrars förväntningar, 
föräldrars kritik, misstro på den egna förmågan samt eget förespråkande för ordning och reda. 
MPS togs fram för att definiera de sex faktorernas grundegenskaper samt de underliggande 
tankarna och beteendet av ordet perfekt. Skalan har sin betoning på det negativa konceptet 
och handlar om vilken form av kroppsresponsen som sker. Det vill säga kroppsreaktionen 
som är kopplat till olika handlingstendenser flykt vid rädsla, attack vid ilska o s v (Lundh, 
Montgomery & Waern, 1992). Senare vidareutvecklade Hewitt och Flett (1991) 
perfektionismens underskalor vilket de tillförde egen påverkan, andra personers påverkan och 
social påverkan på perfektionismen. I figur 1 visas en sammansatt modell hur perfektionism 
tolkades utav Frost et al. (1990) och Hewitt och Flett (1991).  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1. Multidimensional Perfectionism scale, fritt från Frost et al. (1990), Flett och Hewitt 
(1991) 
 
Hewitt och Flett (1991) utvecklade MPS då de ville få klarhet om den personliga aspekten 
utgjorde problem det vill säga om egen påverkan är källan till underprestering, eller om 
problemen låg i hur vi upplever andra personer och de krav personer med andras påverkan 
ställer på dem, eller om den sociala aspekten såsom den miljö som finns runt omkring oss 
påverkar vårt beteende eller prestation, den sociala påverkan. När det gällde egen påverkan 
menas om personen ställer för höga krav på sig själv och att de är personen själv som sätter 
press, undermineras deras prestation. Gällande andra personers påverkan menas att personer 
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sätter för högra krav på andra viktiga personer runt dem, att personen hade ett slags 
kontrollbehov att styra andra människor vilket gör att personen koncentrerar sig för mycket på 
andra och lägger skulden på andra personer vilket också underminera deras prestation. Här 
ligger fokus på att idrottaren har hög press på sin omgivning medans gällande den sociala 
påverkan har personer hög press på idrottaren, det vill säga tvärtom. Den sociala påverkan 
handlar om miljön, tränare, föräldrar och annan yttre påverkan som gör att personen inte kan 
prestera: att det är en yttre press som påverkar presteringen (Hewitt & Flett, 1991). Även ett 
mätinstrument kopplat till MPS togs fram, mätinstrumentet går under samma namn.   
 
Denna tidigare multidimensionella teori på perfektionism gjord utav Frost et al. (1990) samt 
Hewitt och Flett (1991) hjälper forskarna till en förståelse ur ett psykologiskt synsätt på 
perfektionism. Att perfektionism kan leda till om personerna mår bra i livet eller har sämre 
förmåga att handskas med hälsan (Arpin-Cribbie et al. 2008). Den gemensamma 
uppfattningen av perfektionism hos människan är att den beror på personens personlighet 
vilket sedmera beror på hur personer hanterar strävan efter perfektion samt hur de utvärdera 
sig själv kritiskt (Flett & Hewitt, 2006; Gaudreau & Antl, 2008).  
 
Tidigare forskning 
Tidigare forskning har till största del gjorts på negativ perfektionism samt att negativ 
perfektionism oftast blivit sammankopplad tillsammans med psykopatologiskt tillstånd. 
Terry-Short et al. (1995) visade en teoretisk baserad undersökning mellan normal, hälsosam 
perfektion och en negativ, ohälsosam perfektion. Undersökningen är baserad på 
inlärningsteorin av Skinner (1968; ref i Haase, Prapavessis & Owens, 2002). Skinner noterade 
att ett liknande beteende kan kopplas ihop med olika känslomässiga respons beroende på om 
det ledde till positiv eller negativ förstärkning. Positiv förstärkning gav en känsla av att 
individen väljer själv, att det är dennes val medans en negativ förstärkning var ett val 
personen själv inte gjort (Skinner, 1968; ref i Haase, Prapavessis & Owens, 2002). Detta är i 
sin tur kopplat till egen påverkan samt social påverkan på perfektionism (Slade & Owens, 
1998; ref i Saboonchi, 2000): din egen påverkan styr du själv (inre press) medans social 
påverkan är det oftast andra personer som styr eller väljer åt dig (yttre press). 
 
     Perfektionism och idrott 
Undersökningar på perfektionsim gjorda inom idrottens värld har oftast gjorts inom området 
idrott och ohälsa och främst då på ätstörningar (Clough & Wilson, 1993; Davis, 1992; ref i 
Haase, Prapavessis & Owens, 1999; Haase & Prapavessis, 2004). Frost och kollegors (1990) 
MPS är generellt associerad tillsammans med negativ perfektionism i sambandet mellan höga 
krav på sig själv (Hall, Kerr, & Matthews, 1998), som kan leda till utbrändhet (Gould, Udry, 
Tuffey, & Loehr, 1996; Dunn, et al., 2006) och låg självkänsla (Gotwals, Dunn, & Wayment, 
2003; Dunn, et al. 2006).  Omfattande forskning har gjorts gällande problem att prestera under 
tävling (Frost & Henderson, 1991). I dessa studier har det framkommit ett samband när det 
gäller oron för misslyckanden och misstron på sin egen kapacitet vilket tyder på att neurotisk 
(negativ) perfektionism är kopplat till oron över sin prestation, misstro innan tävling och att 
oro över andras reaktion vid misstag (Frost & Henderson, 1991). 
 
Inom idrottspsykologin har det oftast debatterats vilken effekt perfektionism har på 
prestationen. Vissa forskare identifierar perfektionism som att idrottaren har hög kvalité i sin 
prestation (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Andra forskare ser perfektionismens karaktär hos 
idrottaren mer som en framkallning av att idrottare ställer för höga krav, vilket underminerar 
idrottsprestationen istället för att hjälpa till att förbättra den (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). 
Även om många resultat utav perfektionism visar att den påverkar idrottare negativt, så har 
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det framkommit resultat som stödjer det motsatta (Lundh, 2004; Slaney & Ashby, 1996; 
Stoeber & Otto, 2006). Förklaring till detta är exempelvis hög self-efficacy samt känslan av 
att vara stark, energisk, entusiastisk och aktiv (Flett et al. 1991; Hart et al.1998; Kutlesa & 
Ather, 2008). 
 
I en studie av Stoll, Lau och Stoebers (2008) användes 122 idrottsstudenter som under träning 
fick en helt ny uppgift att träna på. Detta för att se om det fanns ett samband mellan perfektion 
och träningsutförande. I försök att nå perfektion ville forskarna se om det ledde till en ökad 
effekt av prestationen eller om effekten blev den motsatta: det vill säga en försämring av 
prestationen (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Resultatet visade på att ju högre grad av positiv 
perfektionism, desto bättre prestationer gällande den nya trängningsuppgiften. Prestationen 
försämrades dock hos de personer som istället hade en hög grad av negativ perfektionism. 
Vidare visade studien att försämringen bara gällde i början av träningsperioden för de 
personerna med negativ perfektionism. Efter fortsatt träning på den nya uppgiften visade 
studien att personer med tidigare försämrad prestation faktiskt förbättrade sin prestation: det 
vill säga att idrottare med både hög grad av positiv perfektionism och hög grad av negativ 
perfektionism visade på en förbättrad prestationsökning. Detta gällde under de olika 
träningsförsöken att nå förbättring av den nya uppgiften, vilket indikerar att 
sammankopplingen mellan perfektionism och idrott inte nödvändigtvis betyder att idrottaren 
har svårt att prestera. Studien indikerar istället på att när idrottaren ska lära sig en ny 
träningsuppgift kan perfektionism leda till en ökning av prestationen, vilket kan hjälpa 
idrottsutövare till att höja sin prestation totalt (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). 
 
Tävlingsidrott är det område som anses innehålla den högsta strävan i att försöka uppnå en 
hög prestation och ofta förväntar sig personer runt tävlingsidrottare höga prestationer (Dunn, 
Dunn, & Syrotuik, 2002). I en studie gjord av Dunn, Gotwals och Dunn et al. (2006), ville 
forskarna studera runt vilket område perfektionism har störst betydelse. Området gällde inom 
det generella livet, inom skolan eller inom idrotten. Resultatet av studien visade på att män 
och kvinnor hade en signifikant högre perfektionism när det gällde idrott i jämförelse med det 
generella livet samt inom skolarbete. Detta gällde inom alla tre grupperna; egen påverkan, 
andra personers påverkan och social påverkan. Resultatet från denna studie påvisar att 
perfektionism har en stor påverkan på prestationen (Dunn, Gotwals & Dunn et al., 2006). 
 
Det finns många studier som har relaterat perfektionism till olika typer av kroppsanspänning 
och att det finns skillnader mellan könen (Hall et al., 1998). En intressant studie gjordes av 
Haase, Prapavessis och Owens (2002) och undersökte positiv och negativ perfektionism och 
sambandet mellan fysisk kroppsanspänning. Studien baserades på både män och kvinnor och 
resultatet visade på att det fanns en koppling mellan negativ perfektionism och 
kroppsanspänning oberoende kön vilket fick viss kritik då en tidigare studie gjord av Hart, 
Gilner, Handal och Gefeller (1989) visar på motsatsen. Hart et al. (1989) studie visade på att 
kvinnor rapporterade en höge grad av kroppsanspänning än hos männen. 
 
Kritik har framkommit gällande studier inom perfektionism och idrott. Wyatt och Gilbert 
(1998) menar att deltagare i de flesta studierna om perfektionism oftast är studerande 
idrottsungdomar. Då studerande ungdomar oftast saknar kunskap i livserfarenhet samt 
oerfarna inom olika känslomässigt definitioner vore det att föredra en annan population till 
studierna emellanåt. Detta kan påverka och ha en viss inverkan när det gäller resultaten 
(Wyatt & Gilbert, 1998). Till exempel kan socialt påverkad perfektionism mycket väl ha en 
generell aspekt att man ser sig själv som underlägsen andra. Tidigare studier som har 
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undersökt olika dimensioner av perfektionism har visat på olikheter gällande kön och hur man 
upplever rädsla annorlunda (Wyatt & Gilbert, 1998).  
 
     Perfektionism och kognition 
Perfektionism har en multidimensionell struktur (Blatt, 1995; ref i Hewitt & Flett, 2002; 
Dunn, Dunn, et al., 2006). Att förstå kognitiva, känslomässiga och beteendes effekter i 
samband med perfektionism är en viktig aspekt i forskningen (Hewitt & Flett, 2002; Dunn, et 
al., 2006). Speciellt när perfektion både kan bidra till ett positivt eller negativt utfall av en 
prestation, till exempel då idrottare strävar efter perfektion i idrottsutförandet. Kopplingen 
mellan negativ perfektionism och kognition är något som Ellis (2002) länge studerat. Ellis 
(2002) menar att perfektionism blir ett resultat av, oftast, helt onårbara mål en person med 
negativ perfektionism sätter upp. Ellis (2002) menar att om en person ska tänka på att inte bli 
nervös, blir denne mer nervös för personen blir nervös över att inte bli nervös o s v. Ellis 
(2002) menar att oavsett vilken kognitionsintervention forskare använder kommer detta att 
hjälpa (Ellis, 2002). Gällande kognition och emotion menar Lundh, Montgomery och Waern 
(1992) att emotionella processer innehåller mer än det kognitiva innehållet. Bland annat 
innehåller det en känsloupplevelse (en känslokvalitet) och ett känslouttryck (t ex ett 
ansiktsuttryck) som inte finns med i det rent kognitiva processen. Dessutom innehåller 
emotionella processer vanligtvis kroppsreaktioner och är kopplade till olika 
handlingstendenser så som flykt vid rädsla, attack vid ilska, (Lundh, Montgomery & Waern; 
1992).  
 
När det gäller perfektionism och kognition finns de få tidigare studier. Barrow and Moore 
(1983; ref i Kutlesa & Ather, 2008) och senare King (1986; ref i Kutlesa & Ather, 2008) 
gjorde de första studierna i ämnet. Tyvärr kunde forskarna inte presentera några signifikanta 
resultat. Däremot har studier nyligen gjorts inom perfektionism och kognition där fokus har 
legat på behandling med hjälp av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Detta för att undersöka 
ifall det finns en effekt och behandling av personer med hög grad av perfektionism. Kutlesa 
och Ather, (2008) gjorde en studie där de undersökte universitetsstudenter med syftet att göra 
en intervention för att vända en negativ perfektionism till en positiv perfektionism genom att 
förändra deras attityder, känslor, självbild samt deras egen tilltro på sig själv, vilket resultatet 
sedermera visade (Kutlesa & Ather, 2008). Även Arpin-Cribbie, et al. (2008) använde sig 
utav KBT för undersökning under en tio veckors interventionsperiod. Interventionen blev en 
stor förbättring hos personerna med negativ perfektionism hos de som fick hjälp med KBT i 
jämförelse med personer som inte fick det. 

En intressant studie gällande egen påverkan och positiv perfektionism tillsammans med 
kognition är en undersökning gjord av Saboonchi och Lundh (2000). De kom fram till att det 
inte fanns något samband gällande den egna påverkan på prestationen och huruvida personen 
är nöjd, det vill säga personlig tillfredställd. Detta ifrågasätter studien gjord av Frost och hans 
kolleger (1993; ref i Saboonchi, 2000) som har fått fram samband som säger detta (Frost et al. 
1993; ref i Saboonchi, 2000). Orsaken till resultatet har Saboonchi och Lundh (2000) ingen 
förklaring till, men ett argument var att det eventuellt var populationen som var annorlunda. 
Andra argument var att mätinstrumentet var olika och det som användes utav Saboonchi och 
Lundh (2000) inte var gjord för denna typ utav mätning. En tredje aspekt till denna rapport är 
att forskare inom perfektionism och inom andra områden bör betänka huruvida en person är 
nöjd eller ej beror från person till person samt vilken känslomässig nivå personer är i just nu, 
just då. Det finns alltid andra oberoende variabler som kan påverka känslorna vilket forskarna 
till de olika studierna omöjligt kan förutse eller förhindra (Hewitt, Flett & Ediger, 1996; ref i 
Saboonchi, 2000).  
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Sammanfattningsvis gällande perfektionism och idrott visar nutidens studier på att fokus har 
flyttats från negativ perfektionism till positiv perfektionism vilket ger helt nya områden att 
studera perfektionism på. Det vore därför av intresse att studera runt vilka områden 
individuella idrottares påverkan på perfektionism är och på så sätt få en bild hur och var en 
eventuell behandling bör tillämpas.  

Syfte 

Studiens huvudsyfte är att undersöka egen och social påverkan på perfektionism hos 
individuella idrottare. Detta görs genom tre delsyften: 
 

1. att undersöka sambandet mellan perfektionism och egen respektive social påverkan. 
2. att undersöka könsskillnaden gällande egen och social påverkan. 
3. att få fördjupad kunskap om egen och sociala påverkansfaktorer på perfektionism. 

 
Metod 

Informanter 
Deltagarna i studien bestod av 96 individuella idrottare, varav 42 kvinnor och 54 män och 
åldersintervallet låg mellan 15 och 44 år (m = 21,9, sd = 6,6). Informanterna var utövare av 
simning, bordtennis, judo, thaiboxning, motocross, enduro, bowling, friidrott, segling, samt 
golf. Deltagarna valdes från kriteriet att de tävlar inom sin idrott. Bortfallet var relativt stort 
då runt 200 enkäter delades ut via post eller via personlig kontakt varav 99 enkäter återkom. 
Tre interna borfall gjordes då deltagarna var under 15 år utan godkännande från föräldrarna.  
 
Av de 96 som besvarat den tidigare enkäten valdes fyra deltagare ut som följdes upp i 
intervjuer. Dessa valdes ut ifrån enkätresultatet av den kvantitativa datan det vill säga 
frågeformuläret. Intervjupersonerna bestod av en kvinna och tre män, åldersintervallet låg 
mellan 16 till 19 år (m = 17,5, sd = 4,37) och personerna var utövare inom bordtennis och 
thaiboxning. Fokus låg på att finna två deltagare som hade hög grad av positiv perfektionism 
och låg grad av negativ perfektionism samt två deltagare med hög grad av negativ 
perfektionism och låg grad av positiv perfektionism. Dock fann studien inga individuella 
idrottare med låg grad av positiv perfektionism vilket gjorde att urvalet ändrades från hög 
grad av negativ perfektionism och låg grad av positiv perfektionism till hög grad av negativ 
perfektionism och hög grad av positiv perfektionism.  
 
Instrument 
MPS modellen av Frost et al. (1990) samt av Hewitt och Flett (1991) fokuserade enbart på 
negativ perfektionism (Terry-Short et al. 1995). Detta medförde att andra forskare utvecklade 
MPS vilket bestod av både positiv och negativ perfektionism. Terry-Short et al.(1995) 
utvecklade mätinstrumentet Positive and Negative Perfectionism Scale (PANPS, se bilaga 1) 
vilket var anpassat både till positiv perfektionism samt negativ perfektionism. Ett år senare 
vidareutvecklades detta mätinstument utav Haase och Prapavessis (2004) för att anpassa 
skalan till idrottens arena (Haase & Prapavessis, 2004). Instrumentet består ursprungligen av 
40 frågor men kom som sedermera att omfatta 19 frågor vilket visade sig räckte för att få 
samma resultat som tidigare formulär (Hasse & Prapavessis, 2004). Översättning från 
engelska till svenska har författaren själv gjort samt använt det svenska mätinstrumentet vid 
en tidigare studie (Johansson & Nilsson, 2008).   
 
Mätinstrumentet består av sju frågor rörande positiv perfektionism samt tolv frågor rörande 
negativ perfektionism. Av dessa berör tolv frågor egen påverkan och sju frågor berör social 
påverkan (Haase & Prapavessis, 2004). Svarsskalan är mellan 1 – 5 och svarsalternativen som 
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gavs var följande: Tar helt avstånd (1p), Tar avstånd (2p), Neutral (3p), Håller med (4p), 
Håller helt med (5p). Poängskalan gällande positiv perfektionism är max 35 poäng och 
negativ perfektionism max 60 poäng: ju högre poäng personen får desto högre grad av 
perfektionism har personen. Ju lägre poäng personen får ju lägre grad av perfektionism har 
personen (Terry-Short et al., 1995).  
 
Bakgrundsfrågorna i enkäten berörde hur mycket de tränande, om de tävlade, vilket kön, 
vilken den huvudsakliga idrotten var samt om de var individuella idrottare eller lagidrottare. 
När det gällde de utvalda deltagarna till intervjun fick personerna diskutera runt de sex frågor 
som var framtagna rörande egen påverkan och social påverkan (se bilaga 2). Intervjuguiden 
hade en klar stuktur som följdes upp av eventuella följdfrågor ifall intervjupersonen valde att 
inte nämna detta vid första tillfället. Egen påverkan och social påverkan fanns med i 
föregående instrument tillsammans med positiv och negativ perfektionism. 
 
Procedur 
Innan utdelning av enkäterna gjordes kontaktades de ansvariga ledarna eller tränarna i 
respektive klubb. Tillgänglighetsområde var Halmstad, Stockholm och Småland där kontakt 
togs via telefon eller via mail för att komma överens om eventuellt datum samt tid för 
utdelning av enkäter. När kontakt med tränare, ledare och de olika individuella idrottare kom 
till stånd, gavs information om studiens syfte, vilka kriterier som gällde och att svaren från 
deltagarna behandlades konfidentiellt. Deltagarna informerades också om en fortsatt studie i 
samma ämne där en mer djupgående studie av perfektionism skulle genomföras. Personer som 
var intresserade att delta i studien fick fylla i ett separat papper med namn och telefonnummer 
för en eventuell senare kontakt. Varje enkät märktes med ett unikt nummer och detta unika 
nummer blev märkningen på det separata pappret tillsammans med namn och telefonnummer. 
I de fall författaren personligen saknades på plats vid ifyllnad av enkäter fanns där en ansvarig 
ledare eller tränare som hjälpte till med enkäterna och ifyllnad av det separata pappret. Fanns 
minderåriga deltagare med i studien, fick ansvarig tränare skriva på det separata pappret som 
ett godkännande (se bilaga 3). Svaren kom tillbaka till författaren via brev eller direkt under 
ifyllnaden av enkäterna, medan vissa enkäter hämtades personligen vid ett senare tillfälle. 
 
När det gällde personerna till intervjustudie visade den att tre av de fyra deltagarna som 
passade in i urvalet fanns i samma klubb. Därför gjorde en telefonkontakt med tränaren för 
klubben för att diskutera i fall en personlig träff eller en telefon intervju var det bästa för 
idrottaren. Tränaren valde telefonintervju då det var svårt att få träffa personerna under ett och 
samma tillfälle. Tränaren informerade även sina adepter innan mitt samtal vilket gjorde att 
personerna var både förbereda och vänligt inställda till intervjun.  Den fjärde deltagaren 
ringdes upp och godkände en telefonintervju senare samma dag. Under samtal med intervju 
personerna användes högtalartelefon och en diktafon, intervjutiden varierade från 20 min upp 
till 35 min.  
   
Analysmetod 
Dataanalysen skedde i två steg; först kvantitativ och sedan kvalitativ. Tillvägagångssättet 
gjordes enligt metod föreslagen av Steckler, Mc Leroy, Goodman, Bird och Mc Cormick 
(1992; ref i Hardy, Graham & Gould, 2007) och visas i figur 2.  
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Figur 2. Dataanalysens två steg (från Steckler, Mc Leroy, Goodman, Bird & Mc Cormick, 
1992; ref i Hardy, Graham & Gould, 2007) 
 
Likt modellen användes först den kvantitativa datans resultat för att få fram urvalet till den 
kvalitativa datan. Det vill säga resultatet från mätinstrumentet PANPS användes för att välja 
ut deltagarna till intervjun. Egen påverkan och social påverkan användes som bakgrundsfakta 
för att komma fram till relevanta frågeställningar till intervjun.  
 
Den kvantitativa datan analyserades med hjälp av Statistical Package of Social Science 
(SPSS). Pearsons korrelationstest användes för att undersöka samband mellan positiv 
perfektionism, negativ perfektionism samt egen påverkan och social påverkan. Ett partiell 
pearson´s r test gjordes för att kontrollera ifall det fanns påverkande faktorer som påverkade 
sambandet mellan två variabler. För att undersöka könsskillnader gällande perfektionism 
användes ett oberoende t-test.   
 
Den kvalitativa datan analyserades med hjälp av överordnade teman, undergrupper och rådata 
enheter. Det vill säga frågeställningarna utgick från perfektionism, egen och social påverkan 
samt hög grad positiv perfektionism, hög grad negativ perfektionism och låg grad positiv 
perfektionism. Detta för att få fram intressanta och mer djupgående frågor rörande egen 
påverkan och social påverkan på perfektionism.   
 

Resultat 
Kvantitativa resultat 
Pearsons korrelationstest användes för att kontrollera om det fanns ett samband mellan de fyra 
faktorerna. Resultaten visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Korrelationer mellan perfektionism och påverkande faktorer (n= 96) 

** korrelationen är signifikant på 0,01 nivån 
 
Tabell 1 visar på signifikanta samband mellan positiv perfektionism och egen påverkan (44%) 
negativ perfektionism och egen påverkan (48%), negativ perfektionism och social påverkan 
(90%) och egen påverkan och social påverkan (32%). Starkast sambandseffekt framkom 
mellan negativ perfektionism och social påverkan (90%), medans positiv perfektionism och 
egen påverkan (44%) respektive  negativ perfektionism och egen påverkan (48%) fick 
sambandet en mer normal effekt. En något lägre effekt men ändå normal var sambandet 
mellan egen påverkan och social påverkan (32%).  

  Positiv 
perfektionism 

Negativ 
perfektionism 

Egen 
påverkan 

Social 
påverkan 

Positiv perfektionsim 1           ,026 ,662**     ,031 
Negativ perfektionism ,026 1 ,692**    ,951** 
Egen påverkan     ,662** ,692** 1   ,562** 
Social påverkan ,031 ,951** ,562** 1 

Kvantitativ Resultat 

Kvalitiativ 
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När det gäller sambandet mellan positiv perfektionism och negativ perfektionism fann studien 
inget samband (r(94) 0,026, p>0.05). Studien fann heller inget samband mellan positiv 
perfektionism och social påverkan (r(94) 0,031, p>0.05). 
 
Påverkan på variablerna 
En intressant aspekt var att se ifall det finns ytterligare variabler som kan påverka sambandet 
mellan de fyra olika faktorerna. Studien visade på klara signifikanta samband mellan egen 
påverkan tillsammans med positiv perfektionism, negativ perfektionism och social 
perfektionism samt mellan social påverkan tillsammans med negativ perfektionism och egen 
påverkan. Ett partiell korrelationstest valdes för se ifall resultaten förändrades eller 
förstärktes. Dessa resultat visas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Korrelation, partial (r) gällande egen påverkan (n = 96) 
Kontrollvariabel   positiv negativ social df 
egen positiv 1.000 - ,801** - ,552** 93 
  negativ - ,801** 1,000   ,941** 93 
  social - ,552**   ,941** 1,000 93 
**Signifikant nivå two tailed ,001 
 
Resultatet av tabell 2 visar att det finns en negativ korrelation mellan positiv perfektionism 
och social påvekan (30%) samt mellan positiv perfektionism och negativ perfektionism 
(64%). När det tidigare resultatet (se tabell 1) kontrollerade sambandet mellan två faktorer, 
visade inte resultatet på något samband mellan positiv perfektionism och negativ 
perfektionism. När egen påverkan används som tredje variabel tillsammans med positiv 
perfektionism och negativ perfektionism indikerar resultatet istället på en stark negativ 
korrelation mellan dessa faktorer. Detta innebär att egen påverkan tillsammans med 
perfektionism ger en hög grad och en låg grad av perfektionism, positiv respektive negativ 
perfektionism. Det vill säga egen påverkan påverkar sambandet mellan perfektionism.  
 
Gällande resultatet positiv perfektionism och social påverkan fann förgående resultat ett 
signifikant samband även om den var svag (se tabell 1). Det partiella korrelations resultatet 
visar istället på att egen påverkan tillsamman med positiv perfektionism och social påverkan 
ger en starkare effekt och en negativ korrelation mellan positiv perfektionism och social 
påverkan. Det vill säga det finns en hög grad respektive en låg grad när egen påverkan är med 
som en tredje variabel.  
 
När det gällde negativ perfektionism och social påverkan visade studien på en positiv 
korrelation (89%). Då den signifikanta skillnaden mellan de två testen inte är någon direkt 
skillnad från föregående test (se tabell 1) visar detta resultat på att det finns ett starkt samband 
oavsett andra faktorers påverkan. 
 
Tabell 3. Korrelationstest, partiell (r) gällande social påverkan (n = 96) 
Kontrollvariabel   egen positiv negativ df 
social egen 1,000   ,780**  ,616** 93 
  positiv   ,780** 1,000         -,012 93 
  negativ   ,616**      -,012 1,000 93 
** Signifikant nivå two tailed ,001  
 
Tabell 3 visar på positiv korrelation mellan positiv perfektionism och egen påverkan (60%) 
samt negativ perfektionism och egen påverkan (38%) när dessa faktorer påverkas av social 
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påverkan. Jämförs detta med tabell 1 får vi ett annorlunda resultat när det gäller positiv 
perfektionism och egen påverkan tillsammans med social påverkan. Resultatet här indikerar 
på en starkare effekt gällande positiv perfektionism och egen påverkan (se tabell 1) när social 
påverkan är en kontroll variabel. Mellan positiv perfektionism och negativ perfektionism visar 
även detta resultat på en negativ korrelation när den gäller social påverkan även om de är 
mindre i jämförelse mellan perfektionism och egen påverkan (se tabell 2).  
 
Könskillnader 
Ett oberoende t-test utfördes för att studera om det fanns skillnad mellan kön och 
perfektionism samt om det fanns skillnad mellan kön och egen samt social påverkande 
faktorer. Dessa resultat visas i tabell 4. 
 
Tabell 4. Skillnader mellan kön och perfektionism och påverkande faktorer (n = 96) 

p=,05 two tailed 
 
Resultatet visar att det inte fanns könsskillnader gällande positiv perfektionism (m =4,31, sd = 
0,45), negativ perfektionism (m =2,63, sd =0,67 ), egen påverkan eller social påverkan. 
Resultatet visar även på att individuella idrottare har ett högre medelvärde gällande positiv 
perfektionism gentemot medelvärdet på negativ perfektionism.  
 
Kvalitativt resultat 
För den kvalitativa delen kontaktades fyra deltagare med bakgrund av deras resultat på 
frågeformuläret PANPS. Deltagarna bestod av en kvinna (Ip 1) och tre män (Ip 2, Ip 3, Ip 4). 
Åldersintervallet var mellan 16 till 19 år. Tre av deltagarna spelar bordtennis medan en av 
deltagarna är thaiboxare. Genom poängskalan från PANPS erhölls medelvärden på varje 
deltagares positiva respektive negativa perfektionism vilka låg mellan 1 – 5p. Resultaten visas 
i tabell 5. 
 
Tabell 5. Resultat från intervju gällande perfektionism och påverkande faktorer (n=4) 

 Positiv perfektionism Negativ perfektionism Egen påverkan Social påverkan 
Ip 1 5,00 1,58 3,67 1,43 
Ip 2 4,86 1,58 3,42 1,71 
Ip 3 5,00 4,00 4,42 4,29 
Ip 4 5,00 4,25 4,75 4,14 

 
I tabell 5 indikerar resultaten på att Ip 1 och Ip 2 har hög grad av positiv perfektionism och låg 
grad av negativ perfektionism samt en normal grad av egen påverkan och en låg grad av 
social påverkan. Ip 3 och Ip 4 har hög grad av positiv perfektionism och hög grad av negativ 
perfektionism samt hög grad av egen påverkan och social påverkan. Sammanställningen från 
intervjusvaren visas i tabell 6. 

 Kön n m sd t df p 
Positiv perfektionism man 

kvinna 
54 
42 

4,38 
4,20 

,46 
,42 

1,953 94 0,054 

Negativ perfektionism man 
kvinna 

54 
42 

2,58 
2,69 

,62 
,74 

-0,752 94 0,454 

Egen påverkan man 54 3,59 ,41 0.370 94 0,712 
 kvinna 42 3,56 ,41    
Social påverkan man 54 2,67 ,64 -0,358 94 0,712 
  kvinna 42 2,72 ,83    
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Tabell 6. Kvalitativ data gällande perfektionism och påverkande faktorer (n=4)  
Rådata enheter Underordnad 

grupp 
Överordnad 
teman 

I min idrottsgren gäller det teknik. 
Jag jobbar men den tekniska biten, för ser jag 
att jag behöver förbättra den så söker jag 
perfektion. 
Jag försöker alltid göra mitt bästa. 
Känslan av att vinna. 
Målsättningar sen träning och träning  
Ingenting är ju direkt perfekt, man ska gå sina 
egna vägar. 
Det finns annat som spelar in än perfektion.  
Att ha kul och sträva efter perfektion hela 
tiden.  
Dels tränar jag sedan använder jag mig utav 
mental träning. 
Man gör det precis som man själv vill ha det.  
Om man vill göra ett bra pass får man lägga 
en viss tid på det.  
Jag försöker i alla fall. 
Det är kul att spela, det är min grej i alla fall. 
Jag tränar som aldrig förr. 
Man ger det bästa och får så mycket som 
möjligt ut av träningen. 
Det gäller att träna hårt och inte ge upp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög grad 
positiv 

perfektionism 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egen påverkan 
(4) 

Att vända allt negativt till positivt.  
Jag sköter det mesta på egen hand. 
Kompisar försöker jag stänga av när jag 
tävlar.  
Kompisar är på helger och fritid. 
När man är äldre har man lärt sig prioritera 
när det är träning då är det träning.  

 
Låg grad 
negativ 

perfektionism 
(2) 

 
 
 
 
 
 

Perfektion är värst när man tävlar 
Det händer att man inte blir bäst i världen.  
Han är en förebild 
Han hjälper mig att uppnå mina mål. 
Han ska vara hjälpreda och inspirera. 
Klart att de tycker att det är kul om de går 
bra, de vill ju inte så att det blir arga om jag 
skulle misslyckas.  
Nu är det mer fokus på resultatet, de är ju mer 
allvar.  
Jag brukar titta på filmer. 
Jag har många personliga favoriter. 
Jag tycker tränaren har den största roll. 
Han ska lära mig allt jag behöver veta. 
Jag lyssnar inte på dem utan jag lyssnar mer 
på vad jag själv vill. 
Vi är ett gäng som håller ihop. 

 
 
 
 
 

Hög grad 
negativ 

perfektionism 
(2) 

 
 
 

Social 
påverkan 

 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfektionism 
(4) 
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När det gäller egen påverkan på perfektionism, visar den kvalitativa studie att informanterna 
inser vikten i sitt eget arbete både med träning och med teknikförbättring. De verkar inse att 
det inte finns någon genväg mot toppen, bara hårt arbete. Även vikten att ha roligt samtidigt 
som hårt arbete krävs var en viktig komponent. Följande resultat illustrerar detta: 
     ”Att ha kul och sträva efter perfektion hela tiden” (Ip 2) 
 
När det gäller social påverkan, så angav de två informanterna med låg grad av negativ 
perfektionism att de arbetar för att ge idrotten den fokus och engagemang de krävs. De förstår 
att det hänger på dem själva om de ska lyckas eller ej samt att de skiljer mellan fritid och 
idrotten. Fp 1 illustrerar detta genom: 
     ”Nu när man är äldre har man lärt sig vad som är rätt att prioritera och sånt och stänger 
av på ett helt annat sätt, när det är träning då är det träning” (Ip 1) 
 
De som hade hög negativ perfektionism angav, på temat social påverkan att de lägger mycket 
tankar och tro på tränarna, förebilder och vännerna inom idrotten. Att det är de och inte sig 
själv det hänger på om de ska lyckas eller ej. Indikationer ges även att fokuseringen ligger 
mer på resultatet än på prestationen, vilket följande resultat illustrerar: 
     ”Jag tycker tränaren har den största rollen, man måste trivas med tränaren för att orka 
träna vidare” (Ip 4) 
 

Diskussion 

Studiens huvudsyfte var att undersöka egen och social påverkan på perfektionism hos 
individuella idrottare. Detta gjordes genom tre delsyften; 
 

1. att undersöka sambandet mellan perfektionism och egen respektive social påverkan. 
2. att undersöka könsskillnaden gällande egen och social påverkan. 
3. att få fördjupad kunskap om egen och sociala påverkansfaktorer på perfektionism. 

 
Samband mellan perfektionism och egen respektive social påverkan 
I studien valdes att först jämföra två variabler mellan varandra för att se ifall det fanns 
samband. Variablerna var positiv perfektionism, negativ perfektionism, egen påverkan och 
social påverkan hos individuella idrottare. Resultaten från denna studie (se tabell 1) visar 
sammanfattningsvis på: 
 

1. ett positivt signifikant samband gällande positiv perfektionism och egen påverkan, 
normal effekt.  

2. ett positivt signifikant samband gällande negativ perfektionism och social påverkan, 
stark effekt. 

3. ett positivt signifikant samband gällande negativ perfektionism och egen påverkan, 
normal effekt.  

4. ett positivt signifikant samband mellan egen påverkan och social påverkan, normal 
effekt.  

 
     Egen påverkan som kontrollvariabel 
När det gäller samband mellan två variabler finns det oftast andra faktorer som kan påverka 
detta samband. Därför valdes ett partiellt korrelationstest för att se ifall resultaten förändrades 
eller förstärktes, när en tredje variabel involveras. Som tredje variabel valdes egen påverkan 
samt social påverkan (se tabell 2 och 3). Resultatet visade att när egen påverkan fanns med 
som en tredje variabel blev resultatet annorlunda än vad som först framkom i tabell 1. För det 
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första framkom en negativ korrelation vilket den första resultat (tabell 1) inte visade och för 
det andra framkom en stark sambandseffekt mellan positiv och negativ perfektionism. Den 
negativa korrelationen i resultatet visar på att det finns en hög grad och en låg grad av 
perfektionism (positiv perfektionism och negativ perfektionism). Vilken grad, det vill säga 
positiv eller negativ perfektionism, visar dock inte resultatet. Fortsättningsvis gällande egen 
påverkan som den tredje variabeln jämfördes de två resultaten (tabell 1 och 2) vilket även 
skillnad i sambandet mellan positiv perfektionism och social påverkan framkom. Resultatet 
visar på en negativ korrelation mellan dessa två med en normal effekt. Trots en tredje 
variabels påverkan (egen påverkan) fann resultatet att negativ perfektionism och social 
påverkan har klara starka sambandseffekter vilket styrker det tidigare resultatet. 
 
     Social påverkan som kontrollvariabel 
Liknande intressanta resultat framkom från tabell 3 när social påverkan användes som den 
tredje variabeln. Resultaten visade även här en negativ korrelation mellan positiv 
perfektionism och negativ perfektionism även om effekten och sambandet inte var lika starkt 
som i tabell 2. Däremot visade resultatet på ett starkare effektsamband mellan positiv 
perfektionism och egen påverkan än tidigare resultat då social påverkan användes som den 
tredje variabeln. Detta samtidigt som sambandet mellan negativ perfektionism och egen 
påverkan inte förändrades något nämnvärt. 
 
     Perfektionism, egen och social påverkan 
Dunn, Gotwals och Dunn et al. (2006) fann i sin studie att egen påverkan, andra personers 
påverkan samt social påverkan var faktorer runt perfektionism som visade på att inom 
idrottens miljö fanns en hög strävan att uppnå perfektionism gällande de påverkande 
faktorerna. Den stora skillnaden mellan de tre faktorerna ligger i hur perfektionismbeteendet 
är riktat, det vill säga graden av perfektionism (positiv/negativ) och hur stark de påverkande 
faktorerna är (Kutlesa & Ather, 2008). Enligt Kutlesas och Ather (2008) gällande egen 
påverkan och perfektionsim finns det oftast en stark motivationsfaktor hos personer att 
försöka bibehålla perfektion. Egen påverkan på perfektionism inkluderar oftast en tyst 
motivationskomponent, det vill säga att personer strävar efter det perfekta och ett undvikande 
av misstag. Egen påverkan kan även påverka negativt, det vill säga att personer kan vara 
osäkra på deras egen prestation vilket oftast leder till att fokus ligger på brister och tidigare 
misstag (Kutlesa & Ather, 2008). När det gäller resultaten från denna studie indikerar de på 
att egen påverkan på perfektionism har en viss betydelse framför allt när egen påverkan 
används som tredje variabel. Personer med perfektionism (positiv och negativ) med egen 
påverkan som en tredje variabel får en hög grad och en låg grad perfektionism. Det vill säga 
personer som i hög grad påverkar sin perfektionism själva med t.ex. sina egna krav gör det 
antingen med för höga krav på sig själva (negativ perfektionism) eller med realistiska och 
uppnåbara krav (positiv perfektionism). Resultatet visar på att personer har antingen eller. Då 
resultatet samtidigt indikerar på att det finns ett positivt samband mellan negativ 
perfektionism och social påverkan är det rimligt att anta att personerna har en hög grad av 
positiv perfektionism och en låg grad av negativ perfektionism när de påverkas av egen 
påverkan vilket ligger i linje med tidigare forskning gjord av Kutlesa och Ather, (2008). Ett 
annat sätt att se egen påverkan på perfektion är att en perfektionists krav är positiv i den 
meningen att den driver individer till att höja sin prestation (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). 
 
Social påverkan på perfektionismen har sin grund i att andra personer har orealistiska 
ouppnåbara mål för personen (Kutlesa & Ather, 2008). Personer med social påverkan har en 
rädsla för att bli negativt utvärderade utav andra. Deras tro ligger på förstärkning av den yttre 
påverkan samt att personerna har en stark önskan om att få andra att godkänna deras 
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prestation (Kutlesa & Ather, 2008). Detta skulle ge en rimlig förklaring till den höga 
sambandseffekten som studien fann mellan negativ perfektionism och social påverkan. Dessa 
personer sätter orealistisk tro och höga förväntningar runt sig själv, de förväntar sig prestera i 
liknelse med hur andra presterar och jämför sig med dem hela tiden (Kutlesa & Ather, 2008). 
Resultatet från denna studie gällande social påverkan visade att när social påverkan kom med 
som den tredje variabeln mellan positiv perfektionism och egen påverkan förändrades 
resultatet. Det vill säga resultatet visar på en positiv korrelation med stark effekt mellan egen 
påverkan och positiv perfektionism. Detta kan möjligen indikera på att om personen har en 
hög grad av positiv perfektionism och en hög grad av egen påverkan, påverkas denna person 
inte av yttre faktorer. Personer har sunda krav med uppnåbara och realistisk målsättning, med 
en stark tro på sig själv oberoende miljö, eller andra yttre faktorer, vilket stödjs av tidigare 
forskning (Therry-Short et al. 1995; Stoll, Lau & Stoeber, 2008; Kutlesa & Ather, 2008).  
 
En ständig diskussion förs ifall perfektionism är bra eller dåligt för idrottaren. Diskussionen 
har varit om den höjer kvalitén hos idrottare eller att den underminerar prestationen hos 
idrottsutövare (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Studien gjord av Stoll, Lau och Stoeber (2008) 
visade på att perfektion hos idrottare oberoende om personen har en positiv perfektionism 
eller en negativ perfektionism faktiskt höjde sin prestation totalt. Resultatet från denna studie, 
oberoende om det är två eller tre variabler som påverkar, indikerar att om personer har hög 
grad av negativ perfektionism även har en hög social påverkan. Stoll, Lau och Stoebers 
(2008) studie fann intressanta resultat som kan ligga till grund för hur personer med negativ 
perfektionism tänker. Författarnas funderingar kring studien var att idrottaren som har en hög 
grad av perfektionism, det vill säga en hög strävan av perfektionism under både träning och 
tävling, kan uppleva mer ilska, frustation och vara allmänt missnöjda när utförandet inte är 
perfekt (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Genom det skapas en strävan och en mer beslutsamhet 
att träna för att förbättra prestationen (Frost et al., 1997; ref i Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Ett 
resultat utav det kan vara att personen blir mer motiverad till att försöka förbättra prestationen 
för att undvika fortsatt ilska, frustation och missnöje (Frost & Henderson, 1991). Detta borde 
indikera att även om personer lider av hög grad av både negativ perfektionism och social 
påverkan ändå kan vända en negativ perfektionism till positiv ifall personen i lugn och ro får 
träna och befinna sig runt den miljö personen trivs kring och känner sig trygg med.   
 
Könsskillnad gällande egen och social påverkan 
Inom tävlingsidrotten finns en hög strävan att försöka uppnå höga prestationer. Oftast 
förväntar sig personer runt idrottare oavsett kön, en hög prestation hos idrottsutövare (Dunn, 
Dunn, & Syrotuik, 2002). Tidigare forskning visar i allmänhet på skillnad mellan könen 
framför allt gällande kroppsanspänning (Hart et al., 1989), även om en senare studie visade på 
motsatsen (Hall et al., 1998). Intresse för att undersöka skillnaden mellan män och kvinnor i 
denna studie fanns därför gällande kön och perfektionism samt kön och påverkande faktorer. 
Resultatet visade på att oberoende kön fann studien ingen skillnad gällande positiv 
perfektionism, negativ perfektionism, egen påverkan och social påverkan.  
 
Fördjupad kunskap om egen och sociala påverkansfaktorer på perfektionism 
För att få fram information i hur personer känner och tänker krävs en mer djupgående 
undersökning. Intresse fanns därför att intervjua personer för att på så sätt få en förståelse och 
en fördjupad kunskap i hur personer känner och tänker kring deras idrott rörande 
perfektionism. Det finns alltid andra oberoende variabler som kan påverka känslorna vilket 
oftast är omöjligt kan förutse (Hewitt, Flett och Ediger, 1996; ref i Saboonchi, 2000). 
När det gäller perfektionism och kognition innebär resultatet en inblick i hur personer tänker 
gällande vilket grad av perfektionism personen har. Även om en generalisering inte kan göras 
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då resultatet baserat på enbart fyra personer så finns det intressanta iakttagelser i studien. Likt 
vad Flett och Hewitt (2002) samt Dunn, et al. (2006) menade så krävs det en förståelse 
gällande den kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga effekter i samband med 
perfektion. Indikationer från intervjuerna antyder att när personer har en hög grad av positiv 
perfektionism tillsammans med egen påverkan indikerade svaren från intervjuerna: att 
personer fokuserar mer på att prestera på träning och att förbättra sin teknik. Personer strävar 
också efter att ha kul samt infria sina personliga målsättningar. Känslan av att vinna är stark 
och dessa personer verkar ha ett öppet tankesätt där de inser att det krävs många komponenter 
för att lyckas. Detta stärks även av Lundh, Montgomery och Waerns (1992) studie gällande 
kognition och motivation där det mänskliga beteendet till stor del ses som ett resultat av att 
personer har vissa mål som denne strävar efter att uppnå, samt att de har olika föreställningar 
om hur dessa mål kan förverkligas på bästa sätt (Lundh, Montgomery & Waern, 1992). 
 
När det gäller social påverkan och låg negativ perfektionism så angav personerna att de 
förlitar sig mer på sig själva än på människor runt omkring dem. Dessa personer antyder att de 
lärt sig att prioritera vad som är viktigt runt deras idrott. Däremot indikerar resultaten att de 
två personer med hög grad av negativ perfektionism lider i större utsträckning av vad andra 
personer tycker och tänker, de förlitar sig mer på tränarna och har förebilder av kända och 
inom idrotten framgångsrika personer. Kan de vara så att dessa två personer har större behov 
av social gemenskap samt är mer fokuserade på resultat än sin egen prestation. Personerna 
med hög grad negativ perfektionism ser även perfektion som negativ under tävling vilket 
stödjs av Frost och Hendersons (1991) studie där det framkommit ett samband när det gäller 
oron för misslyckanden och misstron på sin egen kapacitet vilket tyder på att neurotisk 
(negativ) perfektionism är kopplat till oron över sin prestation, misstro innan tävling och oro 
över andras reaktion vid misstag (Frost & Henderson, 1991). Detta i sin tur stödjs av Ellis 
(2002) som menar att en intervention för att hjälpa personer med negativ perfektionism att 
tänka på ett annorlunda sätt kommer att gynna personen i slutändan (Ellis, 2002).  
 
Metoddiskussion 
Gällande mätinstrumenten inom perfektionism har de förnyats och anpassats för att passa i de 
olika områden man vill undersöka. De förnyade versionerna av mätinstrumenten inom 
perfektionism är ursprunget oftast hämtat från Frost et al. (1990) och Hewitt och Flett (1991) 
MPS mätinstrument och har sedan modifierats. Terry-Short et al. (1995) samt Haase, 
Prapavessis och Owens (1999; Haase & Prapavessis, 2004) mätinstrument PANPS är ett 
sådant modifierat mätinstrument som tagits fram för att anpassa idrottsarenan. Något som 
framkom i denna studie var att andras påverkan på prestationen saknades i instrumentet, vilket 
är en del av Hewitt och Fletts (1991) underkategori till MPS ursprungliga instrument (Hewitt 
& Flett, 1991). Detta är en viktig komponent inom idrottsarenan och kan därför ses som en 
svaghet i mätinstrumentet. Dock valdes i denna studie fokusera på individuella idrottare där 
andras påverkan, det vill säga ett kontrollbehov av andra människor, inte anses som en 
påverkande faktor till resultatet. Skulle studien använts gällande lagidrottare skulle dock 
denna viktiga komponent saknats.  
 
Även Anshel och Eom (2003; Dunn, et al., 2006) ansåg att ett modifierat mätinstrument 
specifikt anpassat för idrotten behövdes inom perfektionism forskningen. De båda forskarna 
antydde att MPS ursprungsliga mätmetod framstod att se sig själv som perfekta eller se sig 
själva som en utmärkt person, oberoende områden. Området forskarna menade gällde skolan, 
i det generella livet eller inom idrotten. Anshel och Eom (2003; Dunn, et al., 2006) menade 
även att originalversionen av MPS underminerar viktiga områden kring tränarens roll hos 
idrottsutövaren. Tränare kan påverka idrottarens inre personlighet som hur denna uppträder 
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runt den sociala miljön där han befinner sig i (Dunn, et al., 2006). Med denna kritik i åtanke 
togs dessa frågor upp under intervjutillfället och även om det inte går att dra generella 
slutsatser kring svaren så kan en uppfattning kring inre personlighet och yttre miljö hos 
idrottaren och om tränaren, föräldrar eller vänner ha en påverkande faktor på prestationen. 
 
Metoden som valdes för studien var både kvantitativ samt kvalitativ. Även om resultaten är 
svåra att generalisera så erhölls intressanta samband. När det gäller det kvantitativa 
mätinstrumentet har PANPS använts och har vetenskapligt beprövats vilket ger 
mätinstrumentet en hög validitet och reliabilitet (Hasse & Prapavessis, 2004). Ytterlig fördel 
av mätinstrumentet är designen då frågorna bestod av slutna frågor, vilket undviker 
misstolkning av svar. Nackdelen med mätinstrumentet är att det är författaren själv som har 
översätt frågorna från engelska till svenska vilket kan leda till feltolkning vid 
översättningstillfället. Dock har den svenska versionen använts vid en tidigare studie utav 
författaren.   
  
Kritik om urvalet har framkommit gällande studier inom perfektionism och idrott. När det 
gäller dessa studier är deltagarna oftast studerande idrottsungdomar. Detta kan påverka 
resultatet och ha en viss inverkan när det gäller resultaten då både kunskap och livserfarenhet 
oftast saknas (Wyatt & Gilbert, 1998). Denna studie har därför vänt sig till individuella 
idrottare av varierande ålder. På så viss erhölls ett bredare åldersspann där både kunskap och 
livserfarenhet finns. Resultatet visade ändå på att de personerna med hög grad positiv 
perfektionism och hög grad negativ perfektionism fanns bland åldrarna 16 till 19 år.  
 
Implikationer 
När perfektionism diskuteras är det av vikt att förstå och särskilja på positiv och negativ 
perfektionism. Även om personer har perfektionistiska tendenser och en hög grad av 
perfektionism så innebär inte det att personen har sämre personlighetsdrag som inte främjar 
personen idrottsliga prestationen (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Det är därför av stor vikt att 
personer runt en idrottare (tränare, ledare, föräldrar och vänner) förstår skillnaden mellan 
positiv perfektionism och negativ perfektionism och att dessa viktiga personer främjar positiv 
perfektionism och motverkar negativ perfektionism. Med denna studies hjälp ges en inblick 
vilka faktorer som påverkar och hur dessa påverkar personer beroende på hur 
perfektionismtendensen är riktad; positivt eller negativt. Denna studie visar på klara samband 
och tydligast visas att en hög grad av negativ perfektionism och social påverkan har ett starkt 
samband. Vetenskapen om detta är att det kan arbetas bort genom att tränarna förstår att 
personer med hög grad av negativ perfektionism och social påverkan bör träna mer och 
framför allt tills idrottaren känner sig väldigt säker och trygg på hur denne presterar innan 
idrottaren ska prestera på tävling (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Personer med hög grad av 
negativ perfektionism verkar ha inriktning på resultat samt lägger stor vikt vid andra personer 
så som tränare och ledare istället för sig själv. Att arbeta kring idrottaren för att få denne till 
att tro på sig själva, sin målsättning och framför allt att det måste vara kul med den aktuella 
idrotten är ett bra verktyg för att förändra idrottarens perfektionism från negativ till positiv. 
Ökad kunskap om idrottarens personlighet kan vara till stor hjälp för tränare och ledare som 
arbeta med idrottare. Med ett enkelt frågeformulär och bakgrundskunskap om perfektionism 
kan personer kring idrottaren få en klar stuktur hur idrottaren känner och tänker, var det 
brister och var styrkan hos idrottaren finns. Detta bör i sin tur leda till förbättrade 
idrottsprestationer både inom träning och tävling. 
 
 
 



 17 

Framtida forskning 
Inom området kring perfektionism har få studier gjorts när det gäller individuella idrottare 
vilket gör den aktuella studien både annorlunda och intressant; framförallt när ett samband 
kring egen påverkan och social påverkan erhölls. Att studera skillnaden mellan individuella 
idrottare och lagidrottares perfektionism och påverkande faktorer vore att föreslå då tidigare 
studie har fått resultat som visar på lagidrottare har låg grad av positiv perfektionism, vilket 
denna studie inte fann gällande individuella idrottare. En sådan studie skulle kunna få fram de 
olika personligheterna samt en förståelse varför idrottaren väljer ”sin” idrott. Undersökningar 
på perfektionism är inom idrottens värld oftast gjorda inom området idrott och ohälsa och 
främst då ätstörningar (Clough & Wilson, 1993; Davis, 1992; ref i Haase, Prapavessis & 
Owens, 1999; Haase & Prapavessis, 2004). Frost MPS är generellt associerad tillsammans 
med negativ perfektionism i sambandet mellan höga krav på sig själv (Hall, Kerr, & 
Matthews, 1998). Därav borde det finnas ett intresse för fortsatt studie gällande perfektionism 
att studera mer vad positiv perfektionism har för inverkan och påverkan på idrottaren och 
lyfta fram och förbättra idrottarens prestation i stället för att koncentrera sig på ohälsan. 
 
Stoll, Lau och Stoebers (2008) studie fick fram intressanta resultat gällande negativ 
perfektionism där de menar att även om en person har en hög grad av negativ perfektionism 
finns det en positiv faktor som kan hjälpa denne att höja sin prestation totalt sett. Detta ger 
stöd till det nya sättet att studera perfektionism på där det senaste inom forskningen är att 
undersöka förhållanden mellan perfektionism och kognition där fokus har legat på behandling 
med Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Dock efterlyses mer kvalitativa studie framförallt när 
det gäller perfektionism tillsammans med kognitiv beteendeterapi och hur detta påverkar på 
varandra rekommenderar forskarna på fortsatt utveckling gällande ämnet. Det finns bara 
några enstaka undersökningar gjorda och dessa är mest baserade på den kliniska psykologin 
(Kutlesa & Ather, 2008).  
 
Perfektionism är ett ganska orört område inom idrotten, vilket inte gör forskningen om 
perfektionism mindre intressant eller mindre viktig inom området perfektionism och idrott 
utan tvärtom. Perfektionism är en del utav en persons personlighet och speglar idrottarens 
prestation och hanteringen av den press, de krav och den miljö personen befinner sig inom. 
Klarar idrottaren av den hanteringen samtidigt som tränare, ledare och andra viktiga personer 
kring idrottaren förstår vikten och skillnaden mellan positiv och negativ perfektionism, är 
idrottaren en bra bit på väg mot toppen.  
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Bilaga 1 

Jag är student på Högskolan i Halmstad och läser idrottsvetenskapligt program, psykologi 
inriktning idrott. Just nu skriver jag en C‐uppsats där jag är intresserade av att studera 
perfektionism hos idrottsutövare.  Därmed skulle jag uppskatta din hjälp genom att svara på 
följande frågor (se nedan). Svarsalternativen fyller du i på genom att sätta ett X i den 
svarsruta som bäst stämmer in på dig.  

Fortsättningsvis är tanken med studien att undersöka perfektionism mer djupgående. Detta 
kommer att innebära att jag möjligen kommer att kontakta vissa deltagare för senare 
intervju rörande perfektionism. Undersökningen är konfidentiell, vilket menas med att jag 
som skriver uppsatsen är den enda personen som kommer titta på enkäterna.  För att 
skydda din identitet kommer ett nummer att identifiera dig som person istället (ruta längst 
upp till höger). Namn och telefonnummer lämnas på separat lapp för er som kan tänka en 
eventuell kommande intervju. Den separata lappen kommer att finnas hos personen som 
leverera enkäten t.ex tränare, ledare, kanslipersonal mm. Jag kommer enbart att använda 
svarsformuläret i den här studiens syfte.  

Jag hoppas du vill hjälpa mig och att du försöker att svara så ärligt som möjligt, glöm inte att 
det finns inga fel svar utan det är din åsikt som är intressant. 

Tack för du ställer upp! 
Elli Johansson 

 
 

 
 
 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Frågor  Svar: 

Kille eller tjej?  Kille                                           Tjej  

Hur gammal är du?                                       Jag är:                  år 

Hur ofta tränar du?  2ggr/h      3 ggr/v        4ggr/h        5 ggr/v         mer än 5ggr/v       

Tävlar du?  Ja                                              Nej 

Vilken är din huvudsakliga idrott?   

Typ av idrott?                  Individuell                                          Lag 

 

Nummer: 



 

Bilaga 1 

 

 

 

Frågor  Tar helt 
avstånd  

Tar 
avstånd  

Neutral  Håller 
med  

Håller 
helt med  

1. När jag tävlar mot andra, är jag motiverad att vilja 
vara bäst 

1  2  3  4  5 

2. Jag känner att mitt bästa aldrig är tillräckligt bra ur 
andras synvinkel 

1  2  3  4  5 

3. Mina framgångar sporrar mig till bättre prestationer  1  2  3  4  5 

4. Om jag inte kan leva upp till folks förväntningar, 
känner jag att de tappar sin respekt eller omtanke 
gentemot mig 

1  2  3  4  5 

5. Jag får tillfredsställelse när jag kan ägna mig helt 
åt/fokusera helt på en uppgift 

1  2  3  4  5 

6. Jag tycker om att arbeta mot högre nivåer av 
precision och exakthet 

1  2  3  4  5 

7. Desto bättre jag presterar, desto mer förväntar sig 
andra av mig 

1  2  3  4  5 

8. Jag får en djup tillfredställelse när jag har utfört 
något perfekt 

1  2  3  4  5 

9. Om jag gör misstag känner jag att hela grejen är 
förstörd 

1  2  3  4  5 

10. Jag vet vilken person jag borde eller skulle vilja vara, 
men jag känner att jag inte riktigt når dig 

1  2  3  4  5 

11. Andra människor förväntar sig inget mindre än 
perfektion från mig 

1  2  3  4  5 

12. Jag gillar utmaningen av att sätta en väldigt hög 
standard när det gäller mig själv 

1  2  3  4  5 

13. Jag skäms eller känner skuld om jag inte presterar 
perfekt 

1  2  3  4  5 

14. Det spelar ingen roll hur bra mitt utförande är, jag 
känner mig aldrig nöjd med min prestation 

1  2  3  4  5 

15. Jag känner att jag måste vara perfekt för att få folks 
godkännande 

1  2  3  4  5 

16. Jag är orolig för vad andra tycker om mig ifall jag 
gör misstag 

1  2  3  4  5 

17. Jag mår bra när jag tänjer på gränserna  1  2  3  4  5 

18. Jag skulle hellre inte påbörja någonting än riskera 
att inte utföra det perfekt 

1  2  3  4  5 

19. När jag genomför något, känner jag att andra 
kommer att kritiskt bedöma standarden av mitt 
arbete 

1  2  3  4  5 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Egen påverkan 

1. Vad betyder ordet perfektion för dig när det gäller din idrott? Finns där skillnad på 
perfektion under träning eller tävlingssammanhang? 

2. Beskriv din strävan efter perfektion? 

3. Påverkar din strävan efter perfektion dig t.ex. förenklar det din vardag eller försvårar 
det din vardag? På vilket sätt?  

4. Vad motiverar dig?  

5. Vad gör du för att förbättra dina idrottsliga prestationer?  

Social påverkan 

6. Vilken roll ser du att din/dina tränare har gällande träning och tävling? … föräldrar 
(familj)?… vänner? Dåtid, nutid finns där skillnad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Hej tränare, ledare, kanslipersonal mm 

Det är med all säkerhet att jag redan har pratat med er via telefon eller e‐mail 
innan ni får detta brev per post. Jag vill passa på att tacka för Er för att ni 
hjälper mig i min strävan att få in massor av information runt min studie 
gällande perfektionism. Jag vill ändå klargöra vissa bitar innan ni delar ut 
enkäterna till de berörda personerna.  

Min strävan är att få elitsatsande ungdom/senior (16 – 40 år) att svara så ärligt 
som möjligt utifrån hur deras spontana upplevelser. Det finns inga rätta svar.  

Studie som denna är det väldigt viktigt att hanteringen runt enkäten blir 
korrekta. Alla måste själva få välja om de vill deltaga i studien eller ej och alla 
har möjlighet att avbryta studien när som.  

Då studien sed mera ska bygga på fortsatta intervjuer, detta för att kunna få en 
mer djupgående studie rörande perfektionismens betydelse i idrott.  Behöver 
jag namn och telefonnummer till deltagarna som fyller i enkäten (de som vill 
och kan hjälpa mig i mitt arbete).  Då etiken inte tillåter att man lämnar namn 
och telefonnummer tillsamman med svarsenkäten behöver jag Er hjälp till att 
lägga fram ytterligare en lapp (bif. namnformulär) där personer har möjlighet 
att lämna uppgifter rörande nummer på enkäten, namn samt telefonnummer 
som jag kan nå dem på (jag hoppas det blir alla).  Intervjuerna kommer 
förhoppningsvis att ske innan december månad 2008.   

När deltagarna i studien är klara vänligen posta breven tillbaka till mig i bifogat 
kuvert så snart som möjligt. I kuvertet behöver jag enkäterna, samt listan på 
nummer och namn. Är deltagarna under 18 år behöver jag en underskrift från 
ledare, tränare eller annan ansvarig person som godkänner att personen fick 
vara med i studien (allt enl. etiska rådet). Lägg en underskrift längst ner på 
namnformuläret.  

Än en gång tack för att ni hjälper mig. 

Elli Johansson 
Student på Idrottsvetenskapliga programmet, psykologi inriktning idrott.  
Högskolan Halmstad 
Telnr: 0709‐118084 e‐mail: elenjo06@student.hh.se 


