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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka skillnaderna mellan män och kvinnor samt mellan lag 

och individuella idrottare, i deras nivåer av anspänning och självförtroende. Studien 

undersökte också samband mellan anspänning och självförtroende. Totalt deltog 102 idrottare, 

54 lagidrottare och 48 individuella idrottare. Hälften av idrottarna var kvinnor och hälften 

män. För att mäta anspänning och självförtroende användes CSAI-2. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i kognitivanspänning, somatisk anspänning eller i självförtroende hos 

lagidrottare och individuella idrottare. Signifikanta könsskillnader erhölls, där kvinnorna hade 

högre kognitiv anspänning och somatisk anspänning än männen, medan männen generellt 

hade ett högre självförtroende än kvinnorna. Studien visade även på tre samband. Det kan 

konstateras att typ av idrott inte är relaterat till individens anxiety och självförtroende, utan 

skillnaderna finns mellan könen. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och utifrån 

detta har förslag på framtida forskning behandlats. 

 

 

Nyckelord: Anspänning, individuella idrottare, kön, lagidrottare, självförtroende 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine differences between men and women, team athletes 

and individual athletes in their levels of anxiety and self-confidence. The study also examined 

the correlations between anxiety and self-confidence. A total of 102 athletes, 54 team athletes 

and 48 individual athletes, participated. Half of the athletes were women and half men. In 

order to measure anxiety and self-confidence CSAI-2 were used. There was no significant 

difference in cognitive anxiety, somatic anxiety and self-confidence in team athletes and 

individual athletes. Significant gender differences were detected, where women had higher 

cognitive anxiety and somatic anxiety than men, while men were generally more confident 

than women. The study also showed three correlations. It can be concluded that the type of 

sport is not related to the individual’s anxiety and self-confidence, but the differences between 

the genders are. The results is discussed on the basis of prior research and based on these 

suggestions for future research has been made. 

 

 

Keywords: Anxiety, gender, individual athletes, self-confidence, team athletes. 
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Introduktion 

 

Vad är det som gör att vissa idrottare presterar som bäst när pressen ökar medan andra 

misslyckas totalt under liknande omständigheter? Att prestera under omständighet där 

anspänning ökar påverkar en individs rörelsemönster, vilket kan leda till förändrade 

prestationer (Pijpers, Oudejans, Holsheimer, & Bakker 2003). Hur mycket anspänning som 

behövs för att påverka varje individ varierar och kan ta sig i uttryck på olika sätt (Martens, 

Vealey, & Burton, 1990). En del behöver mycket anspänning för att göra ”det där lilla extra” 

medan andra behöver en mindre anspänning för att göra samma sak. Det som sker inför en 

prestation är att individen oroas inför det som komma skall (Martens, Vealey, & Burton, 

1990). Denna oro kan påverka idrottares prestation mycket och framför allt vid en viktig 

tävling eller match. Utsätts individer för en viss nivå av anspänning under träning, kan det 

påverka hur väl de presterar under en högre grad av anspänning, såsom tävling. De individer 

som tränar under en lagom nivå av anspänning, presterar bättre vid hög anspänning än de som 

tränar utan någon form av anspänning (Oudejand & Pijpers, 2009).  

 

Studier har visat att olika idrotter samt kön är relaterat till anspänning (Flower & Brown, 

2002; Jones, Swain, & Cale, 1991). Flower och Brown (2002) påvisade en interaktion mellan 

kön och typ av idrott (lag eller individuell idrott). Manliga individuella idrottare hade en 

högre kognitiv anspänning (psykologiska) än manliga lagidrottare och kvinnliga individuella 

idrottare visade en högre somatisk anspänning (fysiologisk) än kvinnliga lagidrottare. Även 

Jones, Swain och Cale (1991) har visat skillnader mellan män och kvinnor. När tävling 

närmar sig visade kvinnor en stegvis ökning av kognitiv anspänning och somatisk anspänning 

ökade hos både män och kvinnor under tävlingsdagen. Självförtroendet minskade hos båda 

könen ju mer tävlingen närmade sig, men minskningen var större hos kvinnorna än hos 

männen (Jones, Swain, & Cale, 1991). 

 

Med ovan som utgångspunkt vore det därför intressant att närmare studera skillnaden mellan 

olika idrottares uppfattningar av anspänning och självförtroende relaterat till 

tävlingssituationer.  

 

 

Begreppsdefinitioner  

 

     Anspänning  

Anspänning (eng. anxiety) är en känsla av ängslan eller oro (Hassmén, Hassmén, & Plate, 

2003) och anses vara en obehaglig känsla (Woodman & Hardy, 2001). Personer som upplever 

situationer som hotande, och får en förhöjd oro/ängslan, har en hög grundanspänning. Det 

finns en fysiologisk och en psykologisk aspekt av anspänning, somatisk och kognitiv 

anspänning (Martens, Vealey & Burton, 1990). Anspänning kan liknas vid känslor av 

nervositet och spänning i samband med aktivering av kroppen (Gould, Greenleaf, & Krane, 

2002).  

 

Spielberger (1972; ref i Raglin & Hanin, 2000) definierar anspänning som en känslomässig 

reaktion på stimuli som uppfattas som farligt. Dessa stimuli resulterar i nedstämda tankar och 

känslor och ger obehagliga upplevelser samt fysiska förändringar.  Om personer inte anser att 

stimulit är hotande, kommer ingen förändring i anspänningen att ske.  
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      Kognitiv och somatisk anspänning 

Kognitiv anspänning är den psykologiska aspekten av anspänning och orsakas av negativa 

förväntningar om framgång eller genom negativa självbedömningar, till exempel oro 

(Martens, Vealey, & Burton, 1990). Somatisk anspänning handlar om fysiologiska och 

känslomässiga inslag och erfarenheter av anspänning och sker autonomt, bland annat genom 

ökad puls, andfåddhet, svettiga händer, nervositet och spända muskler (Martens, Vealey, & 

Burton, 1990).  

 

     Grund- och tilläggsanspänning    

Spielberger (1966, ref i Martens, Vealey, & Burton, 1999) definierar tilläggsanspänning (eng. 

state anxiety eller A-state) som ett befintligt eller känslomässigt tillstånd och kännetecknas av 

oro och spänning vilket variera från situation till situation. Gould, Greenleaf och Krane (2002) 

definierar tilläggsanspänning som ett övergående tillstånd, eller en ”just nu”-känsla av oro och 

spänning i en specifik situation.  

 

Gundanspänning (eng. trait anxiety eller A-trait) definieras som en generell oro och ängslan, 

eller en relativt stabil tendens att uppfatta en mängd olika situationer som hotfulla (Gould, 

Greenleaf, & Krane, 2002). Spielberger (1966; ref i Martens, Vealey, & Burton, 1999) anser 

att grundanspänning handlar om att individer uppfattar vissa situationer som hotande och 

bemöter dessa med olika grader av tilläggsanspänning.  

 

Spielberger (1966; ref i Martens, Vealey, & Burton, 1990) relaterar anspänning till energi. 

Han hävdar att tilläggsanspänning är som rörelseenergi, en reaktion som sker vid en viss nivå 

av intensitet av kroppen. Grundanspänning jämförs med möjlig energi, en rörelsereaktion sker 

om den utlöses av ett lämpligt stimuli. 

 

     Självförtroende 

Weinberg och Gould (2007) definierar självförtroende som tror på att framgångsrikt utföra ett 

önskat beteende. En självsäker person är en individ som tror de kan och som aldrig ger upp. 

Individen kännetecknas av en positiv inre dialog, positiva visualiseringar och drömmar och 

ser sig själv vinna och vara framgångsrika (Zinsser, Bunker, & Williams, 2006).  

 

 

Teoretisk referensram  

Olika teorier har utvecklats för att bättre förstå begreppet anspänning. I denna uppsats 

kommer tre teorier att redovisas, nämligen Individualiserade zoner för optimal prestation 

(Hanin, 2000), Multidimensionella anspänningsteorin (Woodman & Hardy, 2001) och 

Katastrofmodellen (Hardy, 1990; ref i Woodman & Hardy, 2001).  

 

     Individualiserade zoner för optimal funktion (IZOF) 

IZOF utgår ifrån att varje individ har en optimal zon där graden av anspänning är ”rätt”, och 

där individen presterar som bäst (se Figur 1) (Hanin, 2000). Nivån kan förändras över tid 

beroende på uppgiftens karaktär. Modellen inkluderar flera dimensioner av anspänning och 

används mer och mer inom den tillämpade idrottspsykologin. Teorin utgår ifrån det som är 

unikt och utmärkande för individen vad gäller känslor, reaktioner och tolkningar . Med hjälp 

av detta skapas en förståelse för hur och varför prestationen påverkas. IZOF modellen 

fokuserar på att beskriva, förutsäga, förklara och reglera prestationsrelaterade psykologiska, 

biologiska och sociala tillstånd som påverkar individuella aktiviteter och lagaktiviteter 

(Hanin, 2000).  
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IZOF vidareutvecklades utifrån den inverterade U-hypotesen. Hanin (2000) hävdade att det 

inte finns ett tillstånd som är optimalt för alla idrottare, utan att det är specifikt för varje 

individ. Om en individs tilläggsanspänning befinner sig inom zonen presterar de bättre än de 

individer vars tilläggsanspänning är utanför zonen. Hanin (2000) har hävdat att individens 

individuella zon kan erhållas antingen genom direkt och upprepade mätningar av 

anspänningsnivån eller genom återberättande av anspänningsnivåer före en tidigare 

topprestation (Woodman & Hardy, 2001). Nackdelen med den första metoden är att 

information bör samlas in när individen gör sin bästa prestation, så det kan krävas många 

tester och tillfällen tills det att denna prestation inträffar (Raglin & Hanin, 2000). 

 

 

Idrottare A         

(låg IZOF) 
 

I zonen                  

(presterar bäst) 
Utanför zonen 

Idrottare B  

(mellan IZOF) 
 Utanför zonen 

I zonen                  

(presterar bäst) 
Utanför zonen  

Idrottare C          

(hög IZOF) 
 Utanför zonen 

I zonen                  

(presterar bäst) 

 

 

                   Anspänningsnivå                   

 

Figur 1.  Hernmo (2009), fritt efter Hanins Individualiserade zoner för optimal funktion 

(2000).  

 

     Den Multidimensionella anspänningsteorin  

Den Multidimensionella anspänningsteorin betonar att kognitiv och somatisk anspänning 

påverkar idrottarens prestation olika/i olika omfattning (Woodman & Hardy, 2001).  

 

 

            Hög  

 

Prestation 

  

             Låg 

 Låg   Hög 

  Anspänning 

Figur 2: Hernmo (2009) fritt efter Woodman och Hardy (2001). 

 

Den kognitiva anspänningen tros ha ett negativt linjärt samband med prestation på grund av 

att de kognitiva resurserna tas upp av oroande tankar och är då inte tillgängliga för uppgiften 

som ska utgöras. Ju mer idrottaren oroar sig, desto sämre kommer den att prestera. Mellan 

somatisk anspänning och prestation anses relationen vara ett mindre kraftfullt omvänt-U-

förhållande, vilket betyder att en optimal prestation sker vid en måttlig mängd somatisk 

Kognitiv anspänning 

Somatisk anspänning 
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anspänning (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002; Woodman & Hardy, 2001, se Figur 2). Teorin 

betonar att somatisk anspänning är en reaktion på motståndet individen ställs inför (Hardy, 

Jones, & Gould, 1996). Den Multidimensionella anspänningsteorin beskriver vidare en positiv 

linjär relation mellan självförtroende och prestation. En idrottare presterar bäst vid låg nivå av 

kognitiv anspänning, högt självförtroende och en måttlig nivå av somatisk anspänning 

(Woodman & Hardy, 2001).  

 

     Katastrofmodellen 

Katastrofmodellen handlar om att en ökning i arousal underlättar prestationen till en viss nivå 

(Gould, Greenleaf, & Krane, 2002). När idrottares arousal ökar för mycket, sker en 

försämring i prestationen. Idrottarens prestation försämras så mycket att det är svårt att 

återhämta sig från ”katastrofen”, även för en medelmåttig prestation (Gould, Greenleaf, & 

Krane, 2002).  

 
Figur 3. Katastrofmodellen (Hardy, 1990, ref i Woodman & Hardy, 2001). 

 

Katastrofmodellen har utvecklats till en tredimensionell modell (se Figur 3) med en beroende 

variabel och två oberoende variabler (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002). Den beroende 

variabeln, prestation, kan ge både kontinuerliga och plötsliga förändringar, vilka är ett resultat 

av förändringar i de två oberoende variablerna, kognitiv anspänning och fysiologisk arousal. 

Idrottsprestation anses vara relaterad till en ökad fysiologisk aktivering (Gould, Greenleaf, & 

Krane, 2002). Modellen förutspår att en ökning av kognitiv anspänning har en positiv effekt 

på prestationen vid låga nivåer av arousal, men en negativ effekt på prestationen vid hög nivå 

av arousal. Modellen visar också att vid låga nivåer av kognitiv anspänning, har förändringar i 

arousal små effekter på resultatet. Vid hög nivå av kognitiv anspänning kan effekterna av 

arousal vara antingen positiva eller negativa i förhållande till det väntade resultatet, beroende 

på hur hög graden av arousal är (Hardy, Jones, & Gould, 1996). Om arousal ständigt ökar 

kommer det slutligen leda till en plötslig nergång i prestationen som är svår att rätta till. När 

en prestationsnedgång har skett, kan den bara förändras genom en kraftigt minskad arousal 

(Hardy, Jones, & Gould, 1996; Woodman & Hardy, 2001). Modellen påvisar effekterna av 

samspelet mellan kognitiv anspänning och fysisk arousal på prestationen (Hardy, Jones, & 

Gould, 1996). 

 

Woodman & Hardy (2001) hävdar att kognitiv anspänning kan vara antingen skadliga eller 

nyttiga för prestationen. Om fysiologisk arousal inte är alltför hög, och om individen upplever 

att de har en ganska rimlig chans att uppnå sina mål, kan kognitiv anspänning fungera 

motiverande före och under prestationen. Omvänt, om fysiologisk arousal är förhöjd och om 

individen upplever att de har en liten chans att uppnå sina mål, kan kognitiv anspänning vara 

skadliga för prestationen (se Figur 4) (Woodman & Hardy, 2001; Weinberg & Gould, 2007).  
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  Hög                     Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Låg       Hög                     Låg                       Hög 

 

 

(a)                                                                           (b) 

 

Figur 4. Hernmo (2009). Katastrofteorin och vad som sker vid (a) låg respektive (b) hög 

kognitiv anspänning. Fritt efter Weinberg & Gould (2007). 

 

 

Tidigare forskning  

Pijpers, Oudejans, Holsheimer och Bakkers (2003) undersökning på nybörjarklättrare visade 

att deltagarna upplevde en högre anspänning när de klättrade på en hög höjd än när de 

klättrade på en låg höjd. Fysiologiskt fick individerna en högre puls, muskeltrötthet och en 

högre blodlaktatkoncentration. Även rörelsemönstret förändrades när deras anspänning ökade. 

Deltagarna rörde sig långsammare när de klättrade på en hög höjd i jämförelse med när de 

klättrade på en låg höjd. Även Nieuwenhuys, Pijpers, Oudejans och Bakker (2008) fann att 

anspänningen var högre på en hög höjd än på en låg höjd. Tidigare studier har funnit 

skillnader på män och kvinnor angående anspänning (Jones, Swain, & Cale, 1991; Alexander 

& Krane, 1996; Abrahamsen, Roberts, & Pensgaard, 2008). Dessutom har tidigare forskning 

visat på skillnader i anspänning utifrån vilken typ av idrott individerna utövar (Flower & 

Brown, 2002; Simon & Martens, 1979; Kais & Raudsepp, 2005; Chamberlain & Hale, 2007). 

 

     Könsaspekter 

Jones, Swain och Cale (1991) har undersökt skillnaderna mellan män och kvinnors grad av 

anspänning i tävlingssammanhang. När tävlingssituationen närmade sig visar kvinnor en 

stegvis ökning av kognitiv anspänning. Under tävlingsdagen ökade den somatiska 

anspänningen hos både män och kvinnor, medan självförtroendet minskade hos både könen ju 

mer tävlingssituationen närmade sig. Dock var minskningen större hos kvinnorna än hos 

männen (Jones, Swain, & Cale, 1991). 

 

Alexander och Krane (1996) hävdar att kognitiv anspänning hos kvinnor och män är den bästa 

förutsägaren för självförtroende, men att självförtroende i sig inte förutspår hur prestationen 

kommer att bli. Tidigare prestationer och hur spelarna upplever lagets chans till framgång 

påverkar den kognitiva anspänningen och tilläggsanspänningen hos både män och kvinnor. 

Hur männen tidigare hade presterat var det som påverkade männens framtida prestationer 

mest och för kvinnor kunde ingen specifik förklaring till framtida prestationer påvisas 

(Alexander & Krane, 1996). 

 

Abrahamsen, Roberts och Pensgaard (2008) hävdar att kvinnor har en högre prestationsoro, 

koncentrationsstörningar och somatisk anspänning än män. Kvinnliga och manliga 

elitidrottare var lika i uppsatta mål och i deras uppfattningar om motiverande klimat, men 

Fysiologisk arousal 
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Fysiologisk arousal 

Låg kognitiv anspänning Hög kognitiv anspänning 
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kvinnor upplevde något mer prestationsångest än män. Författarna hävdar att det är 

motivationsklimatet som är orsaken till denna skillnad. Hos kvinnorna gav uppfattningarna 

om motivationsklimatet mer koncentrationsstörningar än hos männen (Abrahamsen, Roberts, 

& Pensgaard, 2008). 

 

      Anspänning och olika idrotter  

Simon och Martens (1979) visade att bland 9-14 år gamla pojkar, hade de individuella 

idrottarna en högre anspänning än lagidrottarna. Kais och Raudsepp (2005) visade att manliga 

basket- och volleybollspelare hade en måttlig nivå av tilläggsanspänning och mycket högt 

självförtroende innan matcher. Spelarnas kognitiva och somatiska anspänning samt 

självförtroende var stabila innan alla matcherna. Intensiteten och riktningen av deras 

anspänning och självförtroende var inte relaterade till deras idrottsprestationer, men 

intensiteten i deras kognitiva anspänning var positivt relaterad till deras idrottsprestationer. 

Hos manliga golfare hade kognitiv anspänning ett negativt linjärt samband med prestation. 

Den somatiska anspänningen hade en kurvlinjär relation med prestation och självförtroende 

hade ett positivt linjärt samband med prestation (Chamberlain & Hale, 2007). Samma studie 

visade att riktningen i anspänningen var ett bättre tecken på prestation än intensitet. 

 

Skillnader mellan kön och typ av idrott har undersökts av Flower och Brown (2002). De fann 

en interaktion mellan kön och typ av idrott (lagidrott eller individuell idrott). De manliga 

individuella idrottarna hade en högre kognitiv anspänning än manliga lagidrottare och 

kvinnliga individuella idrottare visade en högre somatisk anspänning än kvinnliga 

lagidrottare. 

 

     Anspänning och självförtroende 

Hanton, Mellalieu och Halls (2004) undersökning visar vikten av att idrottarna har ett starkt 

självförtroende för att skydda sig mot tankar och känslor som kan upplevas som negativa 

under tävlingssituationen. Timmarna innan tävling, ökade reaktionerna av 

anspänningsintensisteten (till exempel vilken kontroll individerna kände att de hade), hos 

individer som upplevde antingen högt eller lågt självförtroende. När idrottarna upplevde ett 

lågt självförtroende, eller en total avsaknad av självförtroende, ökade intensiteten i 

anspänningen och de upplevde att anspänning låg utanför deras kontroll och på så sätt blev 

prestationen sämre. De rapporterade känslor som till exempel en oro att inte kunna 

koncentrera sig och att inte kunna prestera så bra som de skulle kunna. När idrottarna 

upplevde ett starkt självförtroende upplevde de att anspänningen var under kontroll, att 

anspänningen tolkades som främjande för prestationen och anspänning gjorde att 

självförtroende ökades ytterligare. För att idrottarna inte skulle drabbas av den minskade 

kontrollen över anspänningen använde de sig av mentala repetitioner, tanke-stopp och en 

positiv inre dialog (Hanton, Mellalieu, & Halls, 2004).  

 

Savoy och Beitel (1997) undersökte hur olika mentala träningsprogram (i grupp eller 

individuellt program) kunde förändra anspänning och självförtroende. För alla individerna 

minskade somatisk och kognitiv anspänning, men för de individer som deltog i både 

grupprogrammet och i det individuella program visades även en positiv förändring i 

självförtroendet.  

 

Således visar teorier och forskning att individers anspänning påverkar självförtroendet och 

prestationen som ska utföras (Hanton, Mellalieu, & Hall, 2004). Teorier visar också att 

anspänning är individuellt och påverkar alla individer olika i olika situationer (Hanin, 2000; 

Woodman & Hardy, 2001; Gould, Greenleaf, & Krane, 2002).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnaderna mellan män och kvinnor samt skillnaden 

mellan lag och individuella idrottare, i deras nivåer av anspänning och självförtroende. För att 

besvara syftet används följande frågeställningar: 

  

 Skiljer sig lagidrottare mot individuella idrottare i deras kognitiva anspänning, 

somatiska anspänning och självförtroende inför en viktig tävling? 

 Skiljer sig män och kvinnor i deras kognitiva anspänning, somatiska anspänning och 

självförtroende inför en viktig tävling? 

 Finns det något samband mellan idrottarnas anspänning och självförtroende? 

 

 

 

 

Metod 

 

Informanter  

I studien deltog totalt 102 stycken idrottare, varav 54 stycken lagidrottare (truppgymnastik, 

innebandy och fotboll) och 48 stycken individuella idrottare (simning, friidrott, judo, 

taekwondo, badminton, simhopp och triathlon). Av dessa var 51 stycken kvinnor och 51 

stycken män. Deltagarnas medelålder var 19.48 (S=1.84), där den yngsta var 15 och den 

äldsta var 28 år. Deltagarnas idrottsnivå varierade från division två upp till EM. En av 

deltagarna tävlade på Master VM-nivå. Tiden till deltagarnas nästa viktiga tävling sträckte sig 

från mindre än en vecka upp till 36 veckor (M=6.5, S=7.67). 

 

 

Instrument  

För att mäta somatisk anspänning, kognitiv anspänning och självförtroende användes en 

svensk version av Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) (Wetterstrand, Lindwall, 

& Fallby, 1998). Martens et al. (1990) har skapat CSAI-2.  

 

Formuläret innehåller 27 självskattningsfrågor, varav nio påståenden handlar om kognitiv 

anspänning, nio stycken handlar om somatisk anspänning och nio påståenden handlar om 

självförtroende. Individen skattar hur de känner sig inför en viss situation på en fyrgraderad 

skala, från ett (instämmer inte alls) till fyra (instämmer mycket). Påstående 1, 4, 7, 10, 13, 16, 

19, 22 och 25 mäter kognitiv anspänning. Påstående 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 och 26 mäter 

somatisk anspänning. Avslutningsvis mäter påstående 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 och 27 

självförtroende. Varje delmätning (somatisk, kognitiv anspänning eller självförtroende) ger en 

poäng mellan 9 och 36. Ju högre poängen är ju starkare/högre är anspänningen eller 

självförtroendet (Martens et al., 1990). Wetterstrand, Lindwall och Fallby (1998) hävdar att ju 

högre värde på självförtroende desto bättre, ju lägre värde på kognitiv anspänning desto bättre 

och på den somatiska anspänningen är den optimala nivån individuell. Formuläret finns för 

såväl individuella idrottare som lagidrottare. Formuläret avslutas med fyra frågor. Tre av 

frågorna handlar om när nästa tävling ska vara, hur viktig nästa tävling är samt hur idrottaren 

ser på sina motståndare. De individuella idrottarna anger även sitt personbästa och 

lagidrottarna får skatta hur viktig deras egen insats är för lagets kommande match/tävling (se 

bilaga 1 och 2) (Wetterstrand, Lindwall, & Fallby, 1998). Instrumentet har hög validitet och 

reliabilitet (Martens et al., 1990).  
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Procedur  

Tio ansvariga tränare från olika föreningar kontaktades via mail (se Bilaga 3) varav sju 

tränare svarade att de ville ställa upp. Tolv idrottare kontaktades personligen. Därpå 

bestämdes en träff med lagen och träningsgrupperna för att informera om studien. Tränarna 

för respektive idrottare godkände deras deltagande, och framförallt för de under 18 år. 

Deltagarna fick först läsa igenom ett informationsbrev (se bilaga 4) om studien och om de 

etiska regler som gällde. Deltagarna informerades om att deras medverkan var konfidentiell.  

Efter detta besvarades formuläret (CSAI-2). De 102 idrottarna som deltog, svarade alla på alla 

frågor, det vill säga att inget bortfall fanns. 

 

 

Dataanalys   

För att undersöka hur män och kvinnor respektive lagidrottare och individuella idrottare 

skiljde sig i kognitiv anspänning, somatisk anspänning och självförtroende gjordes tre stycken 

tvåvägs variansanalyser, där kön (man/kvinna) och typ av idrott (lag/individuell) var de två 

oberoende variablerna. Ett test gjordes för respektive beroende variabel; somatisk anspänning, 

kognitiv anspänning och självförtroende. För att mäta sambandet mellan anspänning och 

självförtroende gjordes ett Pearsons r-korrelationstest. Alla analyser och uträkningar gjordes 

med hjälp av analysprogrammet SPSS. 

 

 

Resultat 

 

Kognitiv anspänning 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan lagidrottare och individuella idrottare i kognitiv 

anspänning. Däremot erhölls en signifikant könseffekt, där kvinnor (M=20.30, S=0.78) hade 

högre kognitiv anspänning än män (M=15.95, S=0,77), F1,98 = 15.64, p<0.001, partial η
2
 = 

0.14. 

 

Vidare erhölls en interaktionseffekt mellan typ av idrott och kön. F1,98 = 5.40, p<0.05, partial 

η
2
 = 0.05. Lagidrottande kvinnor (M=19.24, S=1.20) uppvisade lägre kognitiv anspänning än 

individuellt idrottande kvinnor (M=21.37, S=1.01) medan lagidrottande män (M=17.44, 

S=1.06) uppvisade högre kognitiv anspänning än individuellt idrottande män (M=14.46, 

S=1.12) (se Figur 4). 
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Figur 4. Interaktionseffekten av kognitiv anspänning mellan typ av idrott och kön. 

 

 

Somatisk anspänning 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan lagidrottare och individuella idrottare i somatisk 

anspänning. Däremot erhölls att kvinnliga idrottare (M=19.79, S=0.62) upplevde en högre 

nivå av somatisk anspänning än männen (M=16.68, S=0.61), F1,98 = 12.76, p<0.001, partial η
2
 

= 0.12. Ingen signifikant interaktionseffekt mellan typ av idrott och kön kunde påvisas. 

 

 

Självförtroende 

Ingen signifikant skillnad mellan lagidrottare och individuella idrottare i självförtroende 

erhölls. Dock kunde det påvisas att männen (M=26.75, S=0.82) upplevde ett högre 

självförtroende än kvinnorna (M=21.58, S=0.83), F1,98 = 19.73, p<0.001, partial η
2
 = 0.17. Det 

förelåg ingen signifikant interaktionseffekt mellan typ av idrott och kön. 

 

 

Anspänning och självförtroende 

Resultatet visade en positiv korrelation mellan kognitiv anspänning och somatisk anspänning, 

r (102) = 0.392, p<.001. Ju högre kognitiv anspänning idrottarna har, desto högre somatisk 

anspänning har de och vice versa. Dessutom påvisades negativ korrelation mellan kognitiv 

anspänning och självförtroende, r (102) = -.680, p<.001. Ju högre kognitiv anspänning 

idrottarna hade desto lägre självförtroende. Slutligen erhölls en negativ korrelation mellan 

somatisk anspänning och självförtroende, r (102) = -,397, p<.001. Ju högre somatisk 

anspänning idrottarna hade, desto lägre var deras självförtroende, och tvärtom.  
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka skillnaderna mellan män och kvinnor samt skillnaden 

mellan lag och individuella idrottare, i deras nivåer av anspänning och självförtroende. För att 

besvara syftet användes tre frågeställningar; skiljer sig lagidrottare mot individuella idrottare i 

deras kognitiva anspänning, somatiska anspänning och självförtroende inför en viktig tävling? 

skiljer sig män och kvinnor i deras kognitiva anspänning, somatiska anspänning och 

självförtroende inför en viktig tävling? finns det något samband mellan idrottarnas anspänning 

och självförtroende? 

 

 

Kognitiv anspänning 

Resultatet i studien uppvisade en signifikant könsskillnad i kognitiv anspänning, där 

kvinnorna hade en högre kognitiv anspänning än männen. Detta stöds av Jones, Swain och 

Cales (1991) studie, där kvinnornas kognitiva anspänning ökade mer än männens ju närmare 

tävlingen de kom. Ju högre kognitiv anspänning en individ har desto sämre blir prestationen 

på grund av att oroande tankar upptar individens kognitiva resurser och är därför inte 

tillgängliga för prestationen (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002). Det är därför rimligt att anta 

att kvinnorna har en tendens att prestera sämre än männen på grund av deras högre nivåer av 

kognitiv anspänning.  

 

Även katastrofmodellen ger delvis stöd åt resultatet. När en idrottare har hög anspänning är 

risken större att prestationen påverkas negativt när individens aktivering i kroppen ökar 

(Gould, Greenleaf, & Krane, 2002), vilket är troligt att anta att den gör när tävlingsstarten 

närmar sig. När en individs anspänning ökar förändras rörelsemönstret, vilket i sin tur 

påverkar den fysiska prestationen (Pijpers, Oudejans, Holsheimer, & Bakkers, 2003). 

Nackdelen med Pijpers, Oudejans, Holsheimer och Bakkers (2003) studie är att den inte visar 

på vilken form av anspänning som främst påverkar rörelsemönstret. Då prestationen kan 

förändras när anspänningen varieras är det viktigt att idrottarna lär sig hantera sin anspänning 

med hjälp av olika psykologiska färdigheter, till exempel avslappning och inre dialog 

(Weinberg & Gould, 2007). 

  

Resultat visade också en interaktionseffekt mellan kön och typ av idrott, där lagidrottande 

kvinnor uppvisade lägre kognitiv anspänning än individuellt idrottande kvinnor medan 

lagidrottande män uppvisade högre kognitiv anspänning än individuellt idrottande män. Detta 

är tvärtemot vad tidigare forskning visar, där manliga individuella idrottarna har en högre 

kognitiv anspänning än manliga lagidrottare (Flower & Brown, 2002). Några förklaringar kan 

vara att deltagarna deltog i studien med olika lång tid fram till tävlingen. Om alla deltagarna 

hade medverkat i studien endast några dagar innan nästa viktiga tävling, hade kanske 

resultaten stämt överrens med Flower och Browns (2002) resultat.  

 

 

Somatisk anspänning 

Resultaten påvisade könsskillnader där de kvinnliga idrottarna upplevde högre somatisk 

anspänning än männen.  Detta resultat stöds av Abrahamsen, Roberts och Pensgaards (2008) 

resultat, då deras studie också erhöll att kvinnorna upplevde en högre somatisk anspänning än 

männen. Flower och Brown (2002) erhöll en skillnad mellan kvinnliga idrottare utifrån deras 

typ av idrott. De kvinnliga individuella idrottarna erhöll en högre somatisk anspänning än 

kvinnliga lagidrottare, vilket inte var resultatet i denna studie. Den Multidimensionella 

anspänningsteorin visar att individen ska ha en måttlig nivå av somatisk anspänning för att 
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prestera bäst, alltså inte för mycket och inte för lite (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002). Då en 

måttlig mängd inte är definierad, är det svårt att avgöra om de kvinnligas högre somatiska 

anspänning är sämre än männens lägre somatiska anspänning. Kvinnorna hade ett medelvärde 

på 19,79 av maximala 36 och männen hade ett medelvärde på 16,68. Utifrån siffrorna kan 

både de manliga och kvinnliga idrottarna anses ligga kring mittvärdet 18. Trots att kvinnorna 

hade ett högre värde, ligger de fortfarande nära mittvärdet, vilket bör anses som ett bra mått 

på måttlig nivå av somatisk anspänning. Detta styrks av IZOF modellen, där varje individ har 

en zon där graden av anspänning är ”rätt” och där idrottaren presterar som bäst, och zonen kan 

vara över tid beroende på uppgiftens karaktär (Hanin, 2000). Det är därmed svårt att avgöra 

vilken nivå av anspänning som är bättre eller sämre, då det är individuellt och även varje 

individ har olika zoner beroende på situationen de utsätts för. Denna studie beskriver inte 

vilken nivå av anspänning som är bättre eller sämre, utan bara hur skillnaden ser ut mellan 

olika individer. Många teorier och forskningsresultat tyder dock på att det ena är bättre än det 

andra (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002; Woodman & Hardy, 2001; Chamberlain & Hale, 

2007). Dessa teorier och forskningsresultat kan visa det generella, precis som denna studie, 

men det är dock den individuella nivån som påverkar hur individen reagerar och presterar.  

 

 

Självförtroende 

Resultatet i föreliggande studie har visat att männen generellt hade högre självförtroende än 

kvinnorna. Det är rimligt att anta att skillnaden påverkas av olika nivåer av kognitiv och 

somatisk anspänning hos män och kvinnor. Då kvinnorna generellt hade ett lägre 

självförtroende och högre kognitiv och somatisk anspänning, är det troligtvis så att kvinnorna 

upplevde en mindre kontroll över sin anspänning och där av deras lägre nivå av 

självförtroende. Detta stärks av Hanton, Mellalieu och Halls (2004), som hävdar att ett starkt 

självförtroende påverkade idrottaren på så sätt att de upplevde att de hade kontroll på sin 

anspänning och att den tolkades som främjande för prestationen. Utifrån denna studie är det 

rimligt att anta att ett starkt självförtroende kan påverka både kognitiva och somatiska 

anspänning på ett positivt sätt. 

 

Det är rimligt att anta att männens högre självförtroende är positivt för deras prestationer, då 

ett starkt självförtroende är viktigt för att skydda sig mot oroande tankar och känslor som kan 

upplevas som negativa innan tävlingssituationen (Hanton, Mellalieu, & Halls, 2004).  

Även den Multidimensionella anspänningsteorin anser att det finns ett positiv linjärt 

förhållande mellan självförtroende och prestation, ju högre självförtroende desto bättre 

prestation. Olika psykologiska färdigheter kan förändra en individs nivåer av anspänning och 

självförtroende (Savoy & Beitel, 1997) och är därmed viktiga färdigheter för en idrottare att 

besitta så de kan hantera sin anspänning och på så sätt prestera bra. 

 

 

Samband mellan anspänning och självförtroende 

Resultatet visade en positiv korrelation mellan kognitiv anspänning och somatisk anspänning, 

en negativ korrelation mellan kognitiv anspänning och självförtroende samt en negativ 

korrelation mellan somatisk anspänning och självförtroende.  

 

Ju högre kognitiv anspänning idrottarna hade, desto högre somatisk anspänning hade de. 

Detta visar på att om en individ är orolig yttrar det sig både psykologiskt och fysiologiskt. 

Resultatet visade också att ju högre kognitiv anspänning desto lägre självförtroende och ju 

högre somatisk anspänning desto lägre självförtroende, oavsett hur individen är orolig 

påverkas självförtroendet negativt. Alexander och Krane (1996) hävdar att kognitiv 
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anspänning är den bästa förutsättaren för självförtroende men att självförtroende inte kan 

förutspå prestationen. Det är då troligt att om en idrottare kan hålla sin kognitiva anspänning 

låg, går han/hon åtminstone in i tävlingssituationen med ett högt självförtroende, oavsett om 

den kan förutspå prestationen eller inte. Dock är det troligtvis så att idrottaren kan känna sig 

lugnare och på så sätt prestera bättre på grund av det. Craft, Magyar, Becker & Feltz (2003) 

fann att endast självförtroende kan förutspå en bra prestation, men att relationen var svag. Det 

finns inget tydligt svar på vad som kan förutspå hur prestationen blir, men ett högre 

självförtroende kommer troligtvis att påverka prestationen mer positivt än ett lägre 

självförtroende kommer att göra. 

 

Chamberlain och Hale (2007) visar i sin studie på likheter med den multidimensionella teorin. 

Det optimala tillståndet hos en individ bör vara vid en låg nivå av kognitiv anspänning, högt 

självförtroende och en måttlig nivå somatisk anspänning. Utifrån denna studies resultat är det 

troligt att anta att männen är de som presterar bäst, då de hade lägre nivå av kognitiv 

anspänning än kvinnorna, samt ett högre självförtroende än kvinnorna. Männen hade även en 

lägre nivå av somatisk anspänning än kvinnorna, men det är inget som säger att en lägre nivå 

är mer måttligt än kvinnornas. Det visar sig vara svårt att säga vad som förutspår hur 

prestationen kommer att bli utifrån individernas nivåer av anspänning och självförtroende. 

 

 

Metoddiskussion 

Då undersökningsledaren deltog vid alla tillfällen som formulären fylldes i, ökar studiens 

reliabilitet (Hassmén & Hassmén, 2008). Alla tillfällen gick till på samma sätt och alla 

deltagare fick samma information under undersökningens gång. Närvaron ger även möjlighet 

att svara på eventuella frågor eller oklarheter. En fördel med studien är också att ett vältestat 

formulär användes, vilket stärker studiens validitet (Hassmén & Hassmén, 2008), då det som 

avsågs att mätas verkligen mättes.   

 

Den främsta nackdelen med studien är urvalet som gjorts (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Urvalet hade en stor spridning i antalet idrotter, idrottsnivå, ålder samt deltagarnas tid till 

nästa viktiga tävling. Deltagarnas tävlingsnivå varierade från Ungdoms SM och division två 

upp till EM och Master VM. Detta, inklusive deltagarnas låga ålder, kan påverka deltagarnas 

erfarenheter av tävlingssituationer samt deras psykologiska färdigheter.  Deltagarnas tid till 

nästa tävling varierade stort, från mindre än en vecka upp till 36 veckor.  Ett exempel från 

formulären är till exempel gymnasterna som tävlar på en hög nivå (EM) men har långt till 

nästa tävling, då de enbart tävlar två till tre gånger per år. Det är rimligt att anta att deras svar 

hade varit annorlunda, om de fyllt i formuläret närmre tävlingen. Det optimala hade varit om 

alla formulär fylldes i lika många dagar innan den viktiga tävlingen, men på grund av brister i 

utfrågningen till föreningarna blev skillnaderna så stora. 

 

När formulär används måste alltid en viss försiktighet användas i tolkningarna då det finns en 

risk för att frågorna har misstolkats eller att deltagarna svarar så de tror är önskvärt från 

omvärlden (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta är något som försökte undvikas genom att 

vara med på tillfällena då formulären fylldes i, och genom att informera deltagarna om att 

svara så sanningsenligt som möjligt. Dock går det inte helt att undvika eller veta i vilken grad 

det har förekommit. Studien är gjord utifrån en kvantitativ ansats. Om en kvalitativ ansats 

hade använts hade studien inte kunnat jämföra skillnader mellan olika individer, men dock 

hade en djupare förståelse kunnat erhållas från individerna (Hassmém & Hassmén, 2008). 

Med en kvalitativ ansats hade det varit svårt att besvara studiens syfte och frågeställning. 
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Hanin (2000) hävdar att det krävs många testtillfällen för att erhålla en individs individuella 

zon för optimal funktion. I denna studie görs ett test för att få fram individens anspänning och 

självförtroende just nu. Om en mer generell anspänning och självförtroende hade eftersträvats 

hade kanske fler tester behövts göras för att få se hur individerna är vid olika tillfällen innan 

en viktig tävling. Craft, Magyar, Becker & Feltz (2003) är kritiska till CSAI-2 och resultaten 

av relationen mellan anspänning och prestation, då de har funnit att relationen mellan kognitiv 

anspänning, somatisk anspänning, självförtroende och prestation var svag. De hävdar att 

endast självförtroende kan förutspå en bra prestation, men även här var relationen svag. De är 

kritiska till användandet av CSAI-2 för att undersöka förhållandet mellan anspänning och 

prestation, trots det är det ett test som används i flertalet studier (Koivula, Hassmén, & Fallby, 

2002; Mamassis & Doganis, 2004). Studiens resultat bör därför analyseras med en viss 

försiktighet.  

 

 

Implikationer  

Utifrån studiens resultat kan följande rekommendationer ges. Individer från olika idrotter 

behöver inte tränas olika i psykologiska färdigheter som behandlar anspänning och 

självförtroende, till exempel genom avslappning och visualisering (Weinberg & Gould, 2007). 

Däremot bör män och kvinnor tränas olika i psykologisk färdighetsträning, då deras nivåer av 

anspänning och självförtroende skiljer sig åt. Kvinnliga idrottare bör förberedas mer än 

manliga idrottare inför viktiga tävlingar, då de har tendenser att oroa sig mer (Abrahamsen, 

Roberts, & Pensgaard, 2008; Jones, Swain, & Cale, 1991). Ledare bör tänka på att ge tydliga 

instruktioner om tävlingens händelseförlopp och fokusera på hur individen ska hantera 

möjliga situationer som kan uppkomma under tävlingen. På så sätt kan individerna stärka sin 

känsla av kontroll på situationen och minska sin oro och anspänning. Då individer även kan 

gå in i en tävling med för högt självförtroende gäller det att förbereda dessa individer på vad 

som kan ske om tävlingen inte går som de tänkt sig. 

 

  

Framtida forskning  

Resultatet i denna studie har fokuserat på skillnader mellan olika idrottare i deras nivåer av 

anspänning och självförtroende. I vidare forskning vore det intressant att undersöka när 

anspänningen leder till en katastrof eller till så kallad ”genomklappning” (eng. choking). 

Utifrån katastrofmodellen är risken för en ”katastrof” stor när nivåerna av kognitiv 

anspänning är hög och en förändring i individens arousal förändras (Hardy, Jones, & Gould, 

1996). Hur detta ter sig hos individen och hur detta kan förhindras vore intressant att 

undersöka. Dessutom visar forskning att anspänning påverkar rörelsemönstret, men utan att 

beskriva hur (Pijpers, Oudejans, Holsheimer, & Bakkers, 2003). De har förklarat att individer 

rör sig långsammare på en klättervägg, men inte hur det specifikt påverkar rörelsemönstret.  

Det är troligt att individer överväger sina beslut flera gånger när de har hög anspänning, och 

kanske blir besluten annorlunda än om individen hade haft en lägre anspänning.  

 

Vidare vore det intressant att undersöka vad det är för situationer som bidrar till anspänning. 

Mycket av forskningen som är gjord på området handlar om olika personliga orsaker till 

anspänning (Jones, Swain, & Cale, 1991; Hanton, Mellalieu, & Halls, 2004), men få studier 

talar om olika situationer som kan påverka individerna. Troligtvis finns det situationer som 

drabbar olika individer olika mycket, och kanske finns det olika situationer som påverkar 

könen olika. Till exempel när två olika individer springer ut på den fullsatta arenan. Den ena 

idrottaren njuter till fullo, medan den andra bara vill gömma sig. Kan individen gå ut på 
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planen och känna att de kan det de ska göra, och vet att de kan mer än motståndaren, kan de 

gå ut på planen och känna att de har kontroll över situationen och på så sätt påverka 

anspänningen.  

 

 

Slutsatser  

Sammanfattningsvis kan konstateras att anspänning är ett mångfacetterat begrepp. Hanins 

(2000) IZOF hävdar att alla individer har sin specifika zon där nivån av anspänningen är rätt 

och där individen presterar som bäst. Vidare betonar den multidimensionella anxiety teorin 

(Woodman & Hardy, 2001) att kognitiv och somatisk anspänning påverkar prestationen på 

olika sätt och katastrofmodellen (Hardy, 1990; ref i Woodman & Hardy, 2001) visar att 

förändring i arousal och kognitiv anspänning kan påverka prestationen så pass mycket att en 

stor och plötslig försämring sker. Dessutom kan det konstateras att typ av idrott inte påverkar 

en idrottares nivå av anxiety och självförtroende i den grad som individens kön gör, där 

männen överlag hade bättre värden utifrån vad teorier och modeller förutspråkar, till exempel 

den multidimensionella teorin (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002).  
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Bilaga 1 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR: Individuell idrott 
 

Bakgrundsinformation 

  

Kön:     Kvinna          Man 

Ålder: _________________  

Idrott:_______________________________    

Idrottsnivå ( ex div 1, sm, em):________________________ 

 

Anvisningar: Nedan ser du ett antal påstående som idrottsutövare använder sig för att beskriva sina känslor inför 

en viktig match/tävling. Läs varje påstående och ringa in siffran som bäst stämmer överens med din uppfattning 

för att beskriva hur just du känner dig inför en viktig match/tävling. Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

Använd inte för mycket tid på något enstaka påstående, utan välj det svar som bäst beskriver dina känslor inför 

en viktig match/tävling. 

 

Överlag känner jag inför en viktig match/tävling att: 

 

   Instämmer  Instämmer Instämmer      Instämmer 

inte alls något måttligt            mycket 

1: Jag är orolig.        1     2      3                      4

   

2: Jag känner mig nervös.           1     2              3    4

  

3: Jag känner mig lugn.         1         2      3    4 

 

4: Jag är osäker på mig själv.       1     2      3    4 

 

5: Jag känner mig ”skakis”        1     2      3                      4 

 

6: Jag känner mig behaglig till mods.               1     2      3    4 

 

7: Jag är orolig för att jag inte kommer att      1     2      3    4                

lyckas så bra som jag vet att jag skulle kunna.  

 

8: Min kropp känns spänd.       1     2      3    4

  

9: Jag känner mig självsäker.       1     2      3    4

  

10: Jag är orolig att förlora.       1     2      3    4

  

11: Jag känner mig spänd i magen.      1       2      3    4

  

12: Jag känner mig säker och trygg..      1     2      3    4

  

13: Jag är orolig för att jag inte skall 

       kunna prestera bra under press      1     2      3                       4

  

14: Min kropp känns avslappnad      1     2      3     4 

 

15: Jag är säker på att klara av utmaningen.      1     2      3     4

  

16: Jag är orolig att prestera dåligt.      1     2      3     4

  

17: Min puls är förhöjd.       1     2      3     4

  

18: Jag är säker på att kunna prestera bra.      1     2         3     4 



 

 

 

19: Jag är orolig för att inte nå mitt mål.      1     2      3     4 

 

20: Jag har pirrande känsla i magen.      1     2      3     4 

 

21: Jag känner mig mentalt avslappnad.      1     2      3     4 

 

22: Jag är orolig att andra skall bli besvikna 

      på min prestation       1     2       3                       4

  

23: Mina händer är fuktiga.       1     2          3     4

  

24: Jag känner mig säker på mig själv för att 

      jag för min inre syn ser hur jag uppnår  

      mina mål.        1     2      3    4

  

25: Jag är orolig att inte kunna  

      koncentrera mig.       1     2      3    4

  

26: Min kropp känns ”låst”.       1     2      3    4

  

27: Jag är säker på att jag klarar mig bra 

      under press        1     2      3       4

  

 

 

Anvisningar: På fråga B och C; sätt ett kryss i den ruta som passar dig bäst just nu. 

 

A. Hur lång tid är det kvar till kommande match/tävling? _____________________________ 

B. Hur viktig är den kommande matchen/tävlingen för dig? 

Den är helt oviktig    Det är mycket viktigt 

C. Hur ser du på din/dina motståndares kapacitet? 

Jag har inte en chans   Jag vinner överlägset 

D. Personligt rekord? ___________________________________ 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄR: Lagidrott 
 

Bakgrundsinformation 

  

Kön:     Kvinna          Man 

Ålder: _________________  

Idrott:_______________________________    

Idrottsnivå ( ex div 1, sm, em):________________________ 

 

Anvisningar: Nedan ser du ett antal påstående som idrottsutövare använder sig för att beskriva sina känslor inför 

en viktig match/tävling. Läs varje påstående och ringa in siffran som bäst stämmer överens med din uppfattning 

för att beskriva hur just du känner dig inför en viktig match/tävling. Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

Använd inte för mycket tid på något enstaka påstående, utan välj det svar som bäst beskriver dina känslor inför 

en viktig match/tävling. 

 

Överlag känner jag inför en viktig match/tävling att: 

 

   Instämmer  Instämmer Instämmer      Instämmer 

inte alls något måttligt            mycket 

1: Jag är orolig.        1     2      3                      4

   

2: Jag känner mig nervös.           1     2              3    4

  

3: Jag känner mig lugn.         1         2      3    4 

 

4: Jag är osäker på mig själv.       1     2      3    4 

 

5: Jag känner mig ”skakis”        1     2      3                      4 

 

6: Jag känner mig behaglig till mods.               1     2      3    4 

 

7: Jag är orolig för att jag inte kommer att      1     2      3    4                

lyckas så bra som jag vet att jag skulle kunna.  

 

8: Min kropp känns spänd.       1     2      3    4

  

9: Jag känner mig självsäker.       1     2      3    4

  

10: Jag är orolig att förlora.       1     2      3    4

  

11: Jag känner mig spänd i magen.      1       2      3    4

  

12: Jag känner mig säker och trygg..      1     2      3    4

  

13: Jag är orolig för att jag inte skall 

       kunna prestera bra under press      1     2      3                       4

  

14: Min kropp känns avslappnad      1     2      3     4 

 

15: Jag är säker på att klara av utmaningen.      1     2      3     4

  

16: Jag är orolig att prestera dåligt.      1     2      3     4

  

17: Min puls är förhöjd.       1     2      3     4

  



 

 

18: Jag är säker på att kunna prestera bra.      1     2         3     4 

 

19: Jag är orolig för att inte nå mitt mål.      1     2      3     4 

 

20: Jag har pirrande känsla i magen.      1     2      3     4 

 

21: Jag känner mig mentalt avslappnad.      1     2      3     4 

 

22: Jag är orolig att andra skall bli besvikna 

      på min prestation       1     2       3                       4

  

23: Mina händer är fuktiga.       1     2          3     4

  

24: Jag känner mig säker på mig själv för att 

      jag för min inre syn ser hur jag uppnår  

      mina mål.        1     2      3    4

  

25: Jag är orolig att inte kunna  

      koncentrera mig.       1     2      3    4

  

26: Min kropp känns ”låst”.       1     2      3    4

  

27: Jag är säker på att jag klarar mig bra 

      under press        1     2      3       4

  

 

 

Anvisningar: På fråga B och C; sätt ett kryss i den ruta som passar dig bäst just nu. 

 

A. Hur lång tid är det kvar till kommande match/tävling? _____________________________ 

B. Hur viktig är den kommande matchen/tävlingen för dig? 

Den är helt oviktig   Det är mycket viktigt 

C. Hur ser du på din/dina motståndares kapacitet? 

Jag har inte en chans   Jag vinner överlägset 

D. Hur viktig tror du att din egen insats kommer att vara för den kommande matchens utgång? 

Helt oviktig   Mycket viktig 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3

  

FÖRFRÅGNINGSBREV TILL FÖRENINGAR! 

 

Hej! 

Mitt namn är Annika Hernmo och jag är student på Högskolan i Halmstad där jag läser 

Psykologi med inriktning idrott (61-90 hp).  Jag ska skriva en uppsats som handlar om anxiety 

(oro/ängslan) och självförtroende. Syftet är att studera oro/ängslan, självförtroende samt hur 

dessa hör ihop. Ni har valts ut för att ni uppfyller de kriterier som finns för att delta i denna 

studie, och för att jag tror ni kan bidra till bra information till studien. 

 

Undersökningen går ut på att deltagarna fyller i ett frågeformulär som tar cirka 10 minuter. 

Jag kommer gärna till någon av era träningar där ni fyller i frågeformuläret.  

 

Jag hoppas att ni och era spelare/idrottare vill hjälpa mig med min undersökning genom att 

bidra med era erfarenheter inom idrotten. Jag hoppas detta i gengälld ger era spelare nya 

tankesätt och funderingar kring idrottspsykologi. 

 

Alla som ställer upp gör givetvis detta av egen fri vilja och personerna och föreningen 

kommer att hållas anonyma. 

 

Med tanke på att denna undersökning görs under en begränsad tid bör undersökningarna göras 

snarast, så jag hoppas att ni hör av er inom de närmaste dagarna. 

 

Tack på förhand! 

 

Annika Hernmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

HÖGSKOLAN i HALMSTAD    IDNR: 

Sektionen för Hälsa & Samhälle 

 

 

 

Anxiety och självförtroende hos kvinnor och män, samt hos lag- och individuella 

idrottare. 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Annika Hernmo och jag är student på Högskolan i Halmstad där jag läser 

Psykologi med inriktning idrott (61-90 hp).  Jag ska skriva en uppsats som handlar om anxiety 

(oro/ängslan) och självförtroende. Syftet är att studera oro/ängslan, självförtroende samt hur 

dessa hör ihop. Ni har valts ut för att ni uppfyller de kriterier som finns för att delta i denna 

studie, och för att jag tror ni kan bidra till bra information till studien. 

 

Du håller framför dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som handlar om anxiety och 

självförtroende. Anxiety är ett engelskt begrepp som brukar översättas till oro eller ängslan. 

Formuläret består utav fyra bakgrundsfrågor och 27 huvudfrågor.  

Numret i övre högra hörnet är en kod som underlättar för mig att sammanställa de svar som 

har inkommit. Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att 

ingen kommer att se hur just du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell. Svara därför så 

ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt!  

Studien är frivillig och du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta din medverkan!  

Vänligen återlämna dina svar till mig så fort formuläret är ifyllt.  

 

Tack på förhand! 

 

       

Annika Hernmo    Handledare: 

0733-86 33 35    Hansi Hinic 

annika@hernmo.se    Hansi.Hinic@hh.se 

 

 

mailto:annika@hernmo.se
mailto:Hansi.Hinic@hh.se

