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Sammanfattning 

I dagsläget finns det inga psykometriska instrument som är specifikt anpassade för 

kampsportsutövare och de psykologiska krav som ställs under en tävlingssituation. Syftet med 

denna studie var att utveckla ett användarvänligt psykometriskt instrument för 

kampsportsutövare baserat på en substantiv teori kring begreppet påtvinga vilja och det 

teoretiska ramverket kring mental tuffhet. I studien deltog 216 utövare från olika kampsporter 

med olika erfarenhetsnivå. Data samlades in med hjälp av ett internetbaserat formulär som 

därefter behandlades med explorativ faktoranalys. Resultatet av processen utmynnade i ett 

psykometriskt instrument med god validitet och hög reliabilitet som mäter mental tuffhet och 

därmed förmåga att påtvinga vilja. I diskussionen behandlades utvecklingen av 

faktorstrukturen. Som praktiska implikationer gavs rekommendationer för instrumentets 

användande. För vidare forskning föreslogs fortsatt utveckling av instrumentet genom ett 

konstruktionsvaliditetsramverk.  

 

Nyckelord: Faktoranalys, Kampsport, Konstruktionsvaliditetsramverk, Mental tuffhet, 

Påtvinga vilja. 
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Abstract 

There are no psychometric test available to day that is solely made for martial artist and the 

psychological demands that are imposed by a competitive situation. The purpose of this study 

was to develop a user friendly psychometric instrument for martial artists based on a 

substantive theory on the term impose will and the theoretical framework that surrounds 

mental toughness. Two hundred and sixteen participants with different martial arts 

backgrounds and different levels of experiences contributed to the study. Data was gathered 

trough an internet based questionnaire that subsequently was analyzed trough exploratory 

factor analysis. The process resulted in a psychometric instrument that measures mental 

toughness and consequently the ability to impose will with good validity and high reliability. 

The process that led to the factor structure was uncoited in the discussion. Practical 

implications where presented in how to use the instrument. Recommendations were given for 

future research how to proceed with the instrument development trough a construct validity 

framework. 

 

Key words: Construct validity framework, Factor analysis, Impose will, Martial arts, Mental 

toughness.  



1 
 

 

Introduktion 

I mars 2009 registrerade Sveriges mest etablerade kampsportstidning Fighter Magazine ett 

besöksrekord med 118 000 besökare på deras hemsida (www.fightermag.se). ”Kampsport är 

på frammarsch i Sverige och stora delar av den övriga världen”, menade August Wallén, 

Katrin Enoksson, och Kurt Durewall i en artikel i Fighter Magazine (Eriksson & Gyllenland, 

2008; Ko, 2010). Ökningen av intresse och deltagande antas höra samman med en ökad 

acceptans till kampsport bland allmänheten. Detta kan bero på en ökad medial exponering 

samt att fler kampsportsstilar accepterats av Riksidrottsförbundet. I samband med det ökade 

intresset väljer fler att tävla, vilket i sin tur har lett till att fler tävlingar arrangeras både i 

Sverige samt övriga världen (Eriksson & Gyllenland, 2008; Ko, 2010). En kampsportsmatch 

oavsett still är mycket psykologiskt krävande. Den regerande welterviktmästaren i UFC, 

Georges St. Pierre uttryckte sig i en intervju att ”Fighting är 90% mentalt, när du kliver in i 

ringen har du redan gjort träningen och då är det försent att ändra dina fysiska egenskaper” 

(Perkins, 2008). Det finns en stor mängd forskning inom området idrottspsykologi och 

studierna ökar ständigt i antal. Trots att det finns en stor mängd publicerad forskning som 

tyder på teoretiska kopplingar mellan variablerna idrottspsykologi och prestation, har arbetet 

med idrottspsykologiska interventioner inom vissa idrotter varit lågmälda (Lane & Hall, 

2003). I en idrottspsykologisk interventionsstudie utförd av Lane och Hall (2003) arbetade 

och dokumenterade de arbetet tillsammans med en tidigare boxningsvärldsmästare. Under 

samarbetet deltog boxaren i tre matcher, där världsmästartiteln återtogs och försvarades. 

Interventionsresultatet tydde på att samarbetet var produktivt och att tillämpad 

idrottspsykologi hade mycket att erbjuda kampsporten. Trots ett gott samarbete behandlades 

idrottspsykologen och interventionerna med skepticism och försiktighet av andra boxare, 

arrangörer och tränare. Det är tydligt att idrottsforskningen har lett till identifiering av faktorer 

som påverkar resultatet, men det existerar en klyfta som måste överbryggas mellan teori och 

praktik (Lane & Hall, 2003). Hur ska en idrottspsykologisk rådgivare (IR) arbeta med 

tävlande kampsportsutövare, vilka teoretiska ramverk och metoder är av relevans? Enligt Van 

Raalte och Brewer (2002) är det viktigt för IR att tillsammans med klienter skapa individuella 

interventionsplaner. För att underlätta arbetet gagnar det IR om de på förhand vet vilka unika 

krav som ställs på klienten. Mental tuffhet är ett begrepp som har starka kopplingar till en god 

idrottslig prestation (Crust, 2008). Egenskapen att vara mentalt tuff anses vara av stor 

relevans hos tävlande kampsportsutövare (Sivertsson och Söderman, 2008; Devonport, 2006). 

Van Raalte och Brewer (2002) uppmärksammar ytterligare att det kan vara en stor fördel för 

IR om mentala variabler kan mätas eftersom det ger en mer objektiv bild till vad som skall 

åstadkommas.  

 

Påtvinga vilja 

Knapphändig forskning har gjorts i försök att beskriva de specifika psykologiska utmaningar 

som kampsportsutövare (KU) ställs inför under en matchsituation. I en uppsats utförd av 

Sivertsson och Söderman (2008) använde sig författarna av grundad teori för att utforska 

begreppet ”impose will” bland KU. Resultatet utmynnade i en substantiv teori och begreppet 

översattes till ”att påtvinga sin vilja”. Begreppet definierades som försöket att ta kontroll över 

sig själv och framför allt motståndaren samt miljön genom att pressa och/eller lura alternativt 

skapa psykologiska hinder. Teorin förklarades genom en process med ett cyklist förlopp 

innehållandes tre huvudkategorier. Huvudkategorierna var: ”förmågan att påtvinga sin vilja”, 

”påtvinga vilja” samt ”effekter av att påtvinga vilja”. Förmågan att påtvinga sin vilja 

fördelades in i nio underkategorier som samtliga innehöll ett flertal egenskaper/komponenter 

som rörde individens förmåga att ta kontroll. Underkategorierna som upptäcktes var: fysisk 

förmåga, emotionell kontroll, målsättningar, självförtroende, objektiv tolkning och logiskt 

genomförande, genererad bild, fokus, motivation och personliga egenskaper. Sivertsson och 
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Södermans (2008) resultat gav en multidimensionell förklaringsmodell i hur upplevelsen av 

kontroll kan uppnås i en kampsportssituation samt vilka effekter det kan leda till. Författarna 

gav även förslag till hur den substantiva teorin kunde hänga samman med formella teorier 

inom det idrottspsykologiska fältet. Bland annat visade sig påtvinga vilja innehålla ett flertal 

likheter med en studie med snarlikt ändamål utförd av Devonport (2006). Avsikten med 

studien var att skildra vilka psykologiska färdigheter kickboxningsutövare på elitnivå behöver 

för att vara framgångsrika. Devonport (2006) använde sig även av grundad teori och resultatet 

gav  sju mentala färdigheter samt tre stycken personliga egenskaper som ansågs viktiga för att 

en kickboxningsutövare skall kunna prestera framgångsrik. Vidare fördelades användandet 

och utvecklingen av de mentala strategierna och personliga egenskaperna in i långsiktiga, 

kortsiktiga dimensioner samt specifikt före, under och efter tävling. Sivertsson och Söderman 

(2008) uppmärksammade ett flertal relationer till Devonport´s (2006) substantiva teori och 

dess antagna sammanhang till formella teorier (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Sivertsson och Söderman (2008) och Devonport´s (2006) substantiva teorier samt 

antagna sammanhang till formella teorier. 
Kategorier Komponenter för att påtvinga vilja Devonport (2006) Teorier 

Fysisk förmåga Tillit till: styrka, teknik & 

kondition 

Utveckla fysisk och psykisk 

förmåga genom träning.  

Self-efficacy 

Emotionell 

kontroll 

Hantera motgångar, stress & smärta. 

Kontrollera emotioner (ilska & 

frustration) 

Hantera rädsla, oro & 

smärta 

Kontrollera emotioner 

(ilska & frustration) 

Arousal, anxiety, 

stresshantering & 

frustrations och 

aggressions-teorin 

Målsättningar Taktiska målsättningar för individ, 

motståndare & situation 

Strävan efter uppsatta mål Dynamiska 

målsättningar 

Kontinuerlig användning av 

kortsiktiga och långsiktiga 

mål 

Achievement goal 

theory 

Självförtroende Högt självförtroende 

-Tävlingserfarenheter 

-Träningserfarenheter 

-Socialt stöd  

Förmåga att balansera självförtroende 

Respektera/ Underskatta motståndaren.  

Högt självförtroende 

-Träningserfarenheter 

Self-efficacy 

 

Objektiv 

tolkning och 

logiskt 

genomförande 

Insikt till faktiska styrkor och svagheter 

hos sig själv och motståndaren under en 

kampsportssituation 

-Ta hjälp av tränare 

Fatta följdriktiga beslut 

  

Genererad bild Förmåga att inte visa sig berörd 

-Rädsla, frustration, osäkerhet, smärta 

eller trötthet 

-Bygga förmåga på äkthet  

Nyttja motståndarens tecken till svaghet 

Kontroll över kroppsspråk 

-Innan & under match 

Need- achievement 

theory 

Self-presentation, 

Feedback 

Fokus Förmåga att bibehålla optimal 

fokusering under match 

Total fokusering  

 

Flow 

Motivation Hög motivation till träning och match. 

Finna glädje till att vinna istället för att 

känna rädsla till att förlora 

Hög motivation  Self-determination 

theory 

Achievement goal 

theory 

Personliga 

egenskaper 

Mentalt tuff, envis, modig, ödmjuk, 

tålmodig 

Mental tuff Mental tuffhet 
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Inom kategori fysisk förmåga behandlades tilliten individen har till sina faktiska styrkor och 

svagheter i förhållande till motståndaren. Denna kategori behandlar både en fysisk och en 

psykisk dimension. KU kan objektivt vara starkare än dess motståndare samt om de har insikt 

eller tillit till denna egenskap även erhålla positiva psykologiska effekter som exempelvis ett 

högre självförtroende. Devonport (2006) resultat visade att kickboxare upplevde det viktigt 

med korrekta fysisk förberedelser som gav dem tillit till sin egna förmåga. Båda studierna 

antog att upptäckten hade tydlig relation till det situationsspecifika självförtroendet, self-

efficacy (Bandura, 1977). Resultaten i de båda studierna visade att KU bör besitta en förmåga 

att hantera motgångar, stress, rädsla, oro samt kontrollera emotionerna ilska och frustration. 

Förmågan att kontrollera frustration och ilska ansågs vara av stor vikt i Devonports studie, 

vilket även har uppmärksammats i tidigare forskning. Exempelvis fann Terry och Slade 

(1995) när de undersökte hur emotioner och stress inverkade på tävlande karateutövare att 

93,5% av vinnare kunde förutses med hjälp av en emotions och oros-skalorna, Profile of 

Mood States och Competitive State Anxiety Inventory 2. Ytterligare upptäcktes ett behov i 

Devonport (2006) och Sivertssons och Södermans (2008) studie att hantera stress som 

specifikt framställs av den smärta individen upplever när den utsätts för motståndarens 

tekniker. Det ansågs viktigt att kampsportsutövare kunde avdramatisera våldet genom att dels 

härdas av träning och nyttja mentala strategier. Vidare ansågs det viktigt att besitta en 

förmåga att hantera upplevelsen av att bli fysiskt utmattad under en tävlingssituation. 

Påtvinga viljas kategori emotionell kontroll visade sig ha relation till de formella teorierna: 

arousal, anxiety, stresshantering samt frustrations och aggressions teorin (Gould, Greenleaf, & 

Krane, 2002; Martens, Vealey & Burton, 1990; Richardson, 1994). Detta var även i enlighet 

med Devonport´s (2006) antaganden. Sivertsson och Söderman (2008) upptäckte att det var 

av stor betydelsen för KU att erhålla individuellt anpassade strategier och taktiker. Vidare att 

det var viktigt för  individen att de fann målsättningar relevanta samt att de erhöll en vilja att 

genomföra dem. Kategori kan antas ha en relation till delar av achievement goal theory 

(Nicholls, 1984). Teorin har sin grund kring motivation men berör även användningen av 

målsättningar. Två grundläggande typer av målsättningar skiljs åt i teorin, vilka är ego mål 

och uppgiftsmål. Forskning har funnit samband mellan målsättningsstrategier samt kognitiva 

och beteende effekter. Studier har påvisat att en strävan efter prestations/uppgiftsorienterade 

målsättningar har en mängd fördelar jämfört med egomål. Exempelvis har användandet av 

uppgiftssmål visat relationer till att individen arbetar hårdare samt att prestationen förbättras 

(Duda & Nicholls, 1992; Papaioannou & McDonald, 1993). Bandura (1997) föreslog att den 

mest effektiva vägen att stärka självförtroendet är att skapa en miljö som tillåter individen att 

lyckas med uppgiftsmål. Vidare bör kampsportsutövare vara aktsamma i användandet av 

egomål då det visats ha relationer till ökad anspänning, oro, svårigheter att fokusera och ökad 

användning av aggressiva beteenden (Rascle, Coulomb & Pfister, 1998; White & Zellner, 

1996). Detta tyder på att målsättningsstrategier och deras effekter även kan relateras till 

kategorin emotionell kontroll inom begreppet påtvinga vilja (se Tabell 1). Devonport (2006) 

fann att kickboxare använde sig av både långsiktiga mål för utveckling av främst personliga 

egenskaper samt kortsiktiga mål som bestod av användandet av mentala strategier före och 

under tävling. Sivertsson och Söderman (2008) resultat visade även ett behov bland KU att 

kunna växla målsättningar under tävling. Detta ansågs delvis vara viktigt för att göra tekniker 

och strategier oförutsägbara för motståndare och därmed bidra osäkerhet och dels för individ 

snabbt bör kunna skifta taktik när den gällande inte längre fungerar. Förmågan att kunna 

växla taktik ansågs ha en stor relation med kategorin objektiv tolkning och logiskt 

genomförande. Denna kategori visade att det fanns ett behov av att kunna tyda styrkor och 

svagheter hos både sig själv såväl som hos motståndaren. Detta ansågs viktigt både innan 

match för strategi- och taktikplanering och framför allt under match där KU bör kunna 

bedöma dess egen motståndarens förmåga i olika situationer. Ett högt självförtroende ansågs 
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av både Sivertsson och Söderman (2008) samt av Devonport (2006) som mycket viktigt för 

KU. Sivertsson och Södermans (2008) kategori självförtroende behandlade ytterligare hur ett 

högt självförtroende kunde skapas genom bland annat tidigare matcherfarenheter, socialt stöd 

från klubben och även hård träning mot erfaret motstånd. Vidare upptäcktes ett behov av 

förmågan att kunna balansera självförtroende som inte bör övergå till ett över- 

självförtroende. Om en individ anser sig överlägsen dess rival finns en risk att de även 

underskattar situationen, vilka kan påverka förmågan att kontrollera motståndaren. Ytterligare 

fann Sivertsson och Söderman (2008) att den upplevda nivån av respekt KU hade till 

motståndaren hade stor inverkan på dess eget självförtroende. Att erhålla stor respekt till sin 

motståndare grundade sig bland annat på om individ tidigare mött och besegrats av samme 

person eller att den är erkänd inom sporten. Att respektera motståndaren hade relation till att 

höja bedömningen av motståndaren förmåga över sin egen. Denna kategori antogs av både 

Devonport (2006) och Sivertsson och Söderman (2008) vara relaterad till individens 

perception till egen förmåga att lyckas utföra en specifik uppgift: Self- efficacy (Bandura, 

1977). Om individen har ett högt self-efficacy gällande dess förmåga att påtvinga sin vilja på 

motståndaren torde den uppleva dess chanser att kontrollera matchen som höga. Ett högt self-

efficacy har inom forskning visat bidra till en rad positiva effekter som att behålla lugnt i 

pressade situationer, ökad koncentration, ökad ansträngning, ökat psykologiskt moment (Gula 

& Raab, 2004; Kerick, Iso- Ahola & Hatfield, 2000; Taylor & Demick, 1994) och i 

Sivertssons och Södermans (2008) substantiva teori även en ökad förmågan att påtvinga vilja. 

Om individen däremot försöker påtvinga sin vilja på motståndaren och har låg self-efficacy 

innebär det att den tvivlar på den egna förmågan, vilket kan leda till en rad negativa effekter 

(Sivertsson & Söderman, 2008). Den kategori som erhölls i Sivertsson och Söderman (2008) 

uppsats som Devonport (2006) inte belyste var objektiva tolkningar och logiskt tänkande. 

Denna kategori behandlade vikten av att försöka skapa insikt i individens och motståndarens 

faktiska styrkor och svagheter samt med hjälp av denna insikt fatta logiska beslut. Både 

Devonport (2006) samt Sivertsson och Söderman (2008) upptäckte att det var viktigt för KU 

att kontrollera dess genererade bild, både före och under match. Denna kategori kan ha en 

relation till achievement goal theory (Nicholls, 1984). Om en KU primärt använder sig av 

egocentrerade mål, torde den även vara mycket engagerad i att leta efter styrkor och svagheter 

hos motståndaren. Om rivalen inte visar sig berörd av individens attacker eller tempo i 

matchen kan detta leda till att individen tvekar till upplevd förmåga. Detta innebär att KU bör 

ge en föreställning att vara självsäker, lugn och stark samt att motverka att ge intryck som 

visar på osäkerhet, rädsla, smärta eller annat som kan tolkas som en svaghet och därmed ge 

bekräftelse till motståndare som använder sig av egoorienterade målsättningar. Av samma 

anledning som KU bör kontrollera den genererade bilden bör den även nyttja motståndarens 

eventuella brister i detta avseende för att ge bekräftelse vid användande av eventuella 

egoorienterade mål eftersom detta kan höja självförtroendet. Vidare kan antagande göras att 

KU även bör koncentrera sig mer på uppgiftsmål då egoorienteringen är så påtaglig i en 

tävlingssituation där huvudmålet är att slå motståndaren. Achievement goal theory är 

ortogonal vilket innebär att individen både kan vara ego och uppgiftsorienterad. Ett stort antal 

studier rekommenderar att fostra ett uppgiftsorienterat klimat inom idrott (Brunel, 2000; Duda 

1992; Hall & Kerr, 1997; Pensgaard & Roberts, 2002), vilket även torde vara lämpligt för 

KU. Middleton, Marsh, Martin, Richards och Perry (2004a) belyste i sin studie att positiv 

jämförelse bör ses som en hanteringsstrategi och är viktigt att nyttja för en mentalt tuff 

individ. I kategorin fokus behandlades individens förmåga att kunna fokusera under en 

tävlingssituation. En fullkontakts duell kan inom exempelvis boxning, MMA och Muay Thai 

avslutas i ett ögonblick om en individen inte är alert. Både Devonport (2006) samt Sivertsson 

och Söderman (2008) uppmärksammade vikten i att kunna bortse ifrån distraktioner för att 

maximera prestation. Att besitta en stor motivation både för träning och match ansågs av både 



5 
 

 

Sivertsson och Söderman (2008) samt Devonport (2006) som viktigt för KU. Kategorin 

motivation behandlades både gällande förberedelser samt kring matchsituationen. Kategorin 

belyste även attityden gällande hur motivationen riktas. Det som ansågs ha en negativ relation 

till förmågan att påtvinga vilja var om individen var inställd på att inte förlora istället för att 

känna glädje till att vinna. Denna upptäckt ansågs ha en relation med Elliot och McGregor´s 

(2001) 2x2 utvecklade modell av achievement goal theory som beskriver två ytterligare 

dimensioner. Dessa två dimensioner behandlar individens strävan efter kompetens eller 

strävan efter att undvika misslyckande tillsammans med ego eller uppgiftsorienterade 

målsättningar. Forskning har visat att individer med ego och uppgifts undvikande 

målsättningar har relaterats till en rädsla för misslyckade, negativ perception av sig själv och 

andra, mindre upplevd grad av självstyre samt att deltagande upplevs av mindre betydelse 

(Conroy, 2004; Elliot & Thrash, 2002). Vidare även lägre tro till egen kapacitet och lägre 

förväntade resultat (Elliot & McGregor, 2001). Kategorin antogs även ha en relation till Self-

determination theory som behandlar motivation utifrån att den kan vara inre (självstyrt) och 

yttre (regleras av yttre omständigheter)(Deci & Ryan, 2000). För att motivation ska vara 

vidhållande krävs det att den är inre. Om en individ inte upplever kontroll under en 

kampsportstävling skulle detta kunna betyda att dess motivation inte förblir vidhållande. 

Vidare att KU som deltar av främst yttre skäl som exempelvis kändisskap eller pengar istället 

för en kärlek till sporten kan under en tävling ha svårt att motivera sitt deltagande. Forskning 

har visat att en inre motivation leder till ett ökat välmående och ökat deltagande till aktivitet 

(Curry, Wagner, & Grothaus, 1990; Maltby & Day, 2001). Vidare upptäckte Sivertsson och 

Söderman (2008) att ödmjukhet var en viktig personlig egenskap som inverkade på förmågan 

att påtvinga sin vilja. Ödmjukhet behandlade individens förmåga att själv kunna balansera sitt 

självförtroende till att inte övergå till över-självförtroende. Den personliga egenskap hos KU 

som bedömdes av yttersta viktig av både Sivertsson och Söderman (2008) och Devonports 

(2006) studie var mental tuffhet. Devonport beskrev begreppet betydelse enligt följande: 

Individen kan vara fysisk duktigt, men om individen inte besitter ett härdat psyke kan dess 

prestation påverkas negativt.  Vidare krävs det en mental tuffhet för att individen skall 

prestera väl. Dock finns det många definitioner på mental tuffhet, vilket behandlas nedan 

tillsammans med dess relationer till påtvinga vilja. 

 

   Mental tuffhet 

Gould, Hodge, Peterson, och Petlichkoff beskrev (1987) att mental tuffhet var mycket viktigt i 

en idrottslig prestation. Williams (1988) föreslog att mental tuffhet kan ha mer att göra med 

vinst än fysiologiska attribut så som kondition, styrka och snabbhet. Trots detta framskred 

utvecklingen av begreppet långsamt framåt (Crust, 2007). Mental tuffhet har agerat som ett 

teoretiskt paraply och har genom åren innefattat nästan alla positiva karaktäristiska 

psykologiska benämningar. Exempel på dessa positiva associationer är höga nivåer av 

optimism, självförtroende, självtro, självkänsla, konsekvent presterande, begäran, 

beslutsamhet, engagemang, fokus, koncentration, viljestyrka, kontroll, motivation och mod 

(Jones, Hanton, & Connaughton 2002). Crust (2007) belyser att det beror på att det finns 

många tvetydigheter gällande vad begreppet innefattar. Problemet kommer från en avsaknad 

av systematisk forskning med bra metoder kopplat till korrekta teoretiska belägg vars syfte är 

att definiera och skapa en teori kring mental tuffhet (Crust, 2007; 2008; Jones, et al., 2002; 

2007). 

 

Första gången som forskningen fokuserades på mental tuffhet var i en studie gjord av 

Raymond Cattell (Cattell, 1957). Cattell (1957) förklarade mental tuffhet genom sexton 

psykologiska egenskaper och skapade ett frågeformulär baserat på dessa, vilket heter ”Sixteen 

Personality Factor Questionnarie” (16PF). Många idrottspsykologiska forskare använde 
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Cattell´s studie som teoretisk grund i forskning för att försöka applicera och manipulera 

mental tuffhet hos idrottsutövare (Goldberg, 1998; Loehr, 1982; 1986; 1995). Problemet med 

detta förhållningsätt var att Cattell´s (1957) avsikt var att tillämpa den på allmänheten, med en 

definition av mental tuffhet som en essentiell del av personligheten och inte som ett verktyg 

för att nå bättre resultat inom idrotten (Crust, 2007). Först efter millenniumskiftet har forskare 

börjat inse vikten av att bygga en teoretisk grund för mental tuffhet kopplat till idrotten, vilket 

belyses av Clough, Earle och Sewell (2002), Middleton, Marsh, Martin, Richards och Perry 

(2004b) och Crust (2008).  

 

Mental tuffhet har erkänts som den viktigaste egenskapen för en idrottsutövare som ska 

maximera sin prestation (Bull, Shambrook, James, & Brooks 2005; Crust, 2007; 2008; 

Gucciardi, Gordon, & Dimmock, 2008; Jones, et al., 2002; 2007; Middleton, et al., 2004a; 

2004b). Anledningen till detta påstående är att mental tuffhet är ett multidimensionellt 

begrepp och behandlar det som antas vara det viktigaste för individen i dess försök att 

maximera dess idrottsliga prestation. Det finns tre studier som har gjort stort avstamp i syfte 

att skapa en teoretisk grund till mental tuffhet (Crust, 2007; 2008). Dessa kommer från Jones, 

et al. (2007), Bull, et al. (2005) och Middleton, et al. (2004a). Bull, et al. (2005) undersökte 

mental tuffhet specifikt bland professionella cricketspelare och Jones, et al. (2002, 2007) samt 

Middleton, et al. (2004a) utredde begreppet generellt för idrottsutövare. Jones, et al. (2002; 

2007) har gjort två studier med syfte att definiera mental tuffhet genom attributioner. Dessa 

två studier har båda gett en definition av begreppet och har även get förslag på olika 

attributioner som är viktiga. I båda studierna intervjuades elitidrottare för att ta reda på deras 

associationer till mental tuffhet. I den första studien användes elitidrottare från flera olika 

sporter och i den andra användes ”superelitidrottare”, vilket beskrevs som idrottare som 

tillhörde den absoluta toppen (Jones, et al., 2002; 2007). Det visade sig att superelitidrottare 

åskådliggjorde arton stycken fler attributioner till mental tuffhet än vad som nämndes i den 

första studien som hade tolv (Jones, et al., 2002; 2007). Ett flertal studier har utgått från 

resultatet av Jones, et al. (2002), dock saknas det efterföljande forskning från den senaste 

studien Jones, et al. (2007) där nya viktiga upptäckter gjordes. Jones, et al. (2002; 2007) 

slutsatser har blivit kritiserade då begreppet förklarats genom ett antal påståenden om vad en 

mentalt tuff individ är (specifika tankar och känslor som individen besitter) och inte vad som 

är de bakomliggande faktorerna till mental tuffhet (Bull, et al., 2005; Crust, 2007; Middleton, 

et al., 2004a; Nicholls, Polman, Levy, & Backhouse, 2008). Thelwell och Weston (2005) 

uppmärksammade ytterligare motstridigheter till Jones et al., (2002) definitionen av mental 

tuffhet. Exempelvis visar resultatet från Thelwell och Weston (2005) att ”glädjen i att känna 

tävlingspress” inte var en viktig faktor i mental tuffhet för fotbollsspelare. Detta resultat 

visade att det kan finnas skillnader i mental tuffhet bland olika idrotter samt erfarenhetsnivåer 

(Crust, 2008). Det som ansågs som en svaghet i Jones, et al. (2002; 2007) studier var att 

begreppet inte kopplades till formella teorier. I Middleton, et al. (2004a) studie kopplade de 

deras definition av begreppet till formella teorier, vilket ansågs som en styrka. Crust (2007) 

antydde att studien gjord av Middleton, et al. (2004a) visade att det krävs vidare forskning. 

Främst i avseende huruvida mental tuffhet skall uppfattas generellt eller specifikt för en viss 

idrott. Middleton, Marsh, Martin, Richards och Perry (2004c; 2005a; 2005b) utvecklade även 

instrumentet Mental Toughness Inventory (MTI) genom ett konstruktionsvaliditetsramverk. 

Crust (2007) ansåg att detta instrument hade goda förutsättningar för att vara metodologiskt 

korrekt eftersom det utvecklats direkt från deras definitionen av mental tuffhet hos idrottare. 

Enligt Middleton, et al. (2004a) definieras begreppet: ”Mental tuffhet är att ha en orubblig 

ihärdighet och övertygelse mot ett mål trots press och motgångar”. För att uppnå mental 

tuffhet krävs närvaro av alla eller några av de tolv påträffade komponenterna för mental 

tuffhet (se Bilaga 1, tabell 3). Utöver att Sivertsson och Söderman (2008) samt Devonport 
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(2006) upptäckte att mental tuffhet var viktigt för KU uppmärksammades även andra 

relationer. Elva av de tolv komponenterna från Middleton´s, et al. (2004a) definition av 

begreppet hade relationer med Sivertssons och Södermans (2008) kategorier rörande 

förmågan att påtvinga vilja. Kopplingarna redovisas i tabell fyra (se Bilaga 2).  

 

Generella ramverk kring mental tuffhet har fått kritik för dess begränsning gällande 

applicering på olika idrottsutövare. Vad som är mental tuffhet för en pingisspelare skiljer sig 

antagligen för KU. Crust (2008) föreslog att mental tuffhet borde anpassas för varje idrott 

eftersom förutsättningarna är unika. Det finns ett flertal studier kring att anpassa mental 

tuffhet för specifika idrotter (Thelwell & Weston, 2005; Bull, et al., 2005; Gucciardi, et al., 

2008). Dessa har haft ett gemensamt syfte att specifikt försöka definiera mental tuffhet för 

vissa idrotter. Thelwell och Weston (2005) använde sig av Jones, et al. (2002) ramverk för 

mental tuffhet och utvecklade en substantiv teori kring mentalt tuffhet hos fotbollsspelare. 

Thelwell och Weston (2005) resultat bekräftar Jones, et al. (2002) resultat och fann en 

specifik modell för mental tuffhet. Jones, et al. (2002) påfunna attribut för vad som är en 

mentalt tuff individ rangordnades specifikt för idrotten. Ytterligare fann Thelwell och Weston 

(2005) ett antal unika attribut för fotbollsspelare. Ett exempel på det var att en mentalt tuff 

fotbollsspelare vill ha boll hela tiden. Bull, et al. (2005) undersökte vad som är mental tuffhet 

bland professionella cricketspelare. Syftet var att fördjupa sig i vad mental tuffhet var för 

dem, för att därefter systematiskt kunna utveckla mental tuffhet bland utövarna. Vidare att 

kunna ge praktiska implikationer till hur IR kan arbeta med spelare för att höja deras mentala 

tuffhet. Resultatet gav en pyramidmodell som belyste vikten av miljöns inverkan till 

utvecklingen av mental tuffhet. Exempel på praktiska implikationer var att spelarna borde 

utvecklas i tuffa miljöer samt att känslan av att vara en outsider torde bejakas eftersom den 

kan forma personen till en mentalt tuff individ. Gucciardi, et al. (2008) använde sig av 

personlig konstruktionsteori för att undersöka mental tuffhet bland australienska rugbyspelare. 

Resultatet visade sig ha stora likheter med Jones, et al. (2002, 2007) och Middleton, et al. 

(2004a) upptäckter om begreppet. Även här fann de unika krav för idrotten. Middleton, et al. 

(2004a; 2005a) menar att mental tuffhet är viktigast vid motgångar men Gucciaridi, et al. 

(2008) var noga med att påpeka att mental tuffhet även var viktigt när det går bra. Detta för att 

bibehålla en maximerad prestation. Inom forskningen för mental tuffhet har hittills ingen 

specificering skett för kampsportutövare och det finns i dagsläget inga psykometriska 

instrument för detta syfte. Med modellen kring påtvinga vilja som grund tillsammans med 

Devonports (2006) substantiva teori och dess tydliga kopplingar till mental tuffhets teoretiska 

grunder möjliggörs en utveckling av ett psykometriskt instrument som är specifikt anpassat 

för tävlande kampsportsutövare.  

 

Utveckling av ett psykometriskt instrument 

Enligt Van Raalte och Brewer (2002) kan ett psykometriskt instrument hjälpa IR att komma 

till insikt med vad som bör prioriteras hos klienten. I konstruktionen av ett psykometriskt 

instrument står forskaren inför ett antal olika valmöjligheter. Utbudet av psykometriska 

instrument inom idrotts och hälsorelaterad forskning har kritiserats. Gill, Dzewaltowski och 

Deeter (1988), Marsh (1997; 2002; 2008) samt Ostrow (1996) ansåg att det fanns ett behov 

inom psykometrisk instrumentutveckling att eftersträva en större noggrannhet i dess 

konstruktion. Särskilt med en tydligare, mer sammanfogad design, teori och praktik samt ett 

striktare förhållningsätt till metodologi och empiri. En mängd forskning har uppmärksammat 

att psykometriska instrument unikt bör utvecklas till de förutsättningar som existerar hos en 

specifik målgrupp. Ett konstruktionsvaliditetsramverk är en metodologisk process som syftar 

till att skapa ett instrument specifikt anpassat till en unik målgrupp. Metoden följer ett 

rationellt tillvägagångssätt, vilket innebär att den utgår från både teori och empiri (Kline, 
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2005). Marsh (2008) uppmärksammade att metoden även lämpar sig väl till att finna samt 

specifikt utveckla användbara interventioner samt förutse beteenden. Detta beror på 

möjligheten att skönja ett flertal oberoendevariabler istället för att förklara beroende variabeln 

med så få oberoendevariabler som möjligt. Metoden bygger på ett antal steg där det första 

steget är utvecklingen av en målgruppsspecifik teori som vanligtvis bygger på ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Teorin används därefter som grund för utvecklingen av instrumentets 

frågor, även kallat variabler. Det är viktigt att variabler formuleras med eftertanke. Riktlinjer 

till hur detta skall genomföras har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen (Dyer 2006; 

Kaplan & Saccuzzo 2005; Kline 2005). Exempelvis bör variablerna vara tydligt och smalt 

formulerade samt inte innefatta komplexa eller svåra ord. Vidare är det av stor vikt att 

variabler behandlas ur en etisk synpunkt för att motverka att de exempelvis uppfattas som 

stötande (Dyer, 2006: Forsman 2004). Vanligtvis används en stängd frågerespons inom 

kvantitativ metodologi, vilket innebär att variabeln frågar efter ett svar (Kline, 2005). Detta 

kan kombineras med sammanhängande svarsalternativ som ger möjligheten till fler än två 

svarsalternativ per variabel (Kline, 2005). Sammanhängande svarsalternativen skapar ett 

kontinuum som exempelvis kan behandlas från ”bra” till ”dålig” eller från ”stämmer inte alls” 

till ”stämmer exakt” (Malletta, Kawabataa, Newcombe, Otero-Foreroa & Jackson, 2007). 

Preston och Colman (2000) undersökte användandet av sammanhängande svarsalternativ och 

dess inverkan på validitet och reliabilitet i förhållande till skalans storlek. Resultatet visade att 

två-, tre- och fyrskaliga svarsalternativ ej var att föredra medan skalor upp till sju gav 

fördelaktiga resultat (Preston & Colman 2000). Skalor som innehöll tio eller fler 

svarsalternativ hade en minskad test- retest reliabilitet (Preston & Colman 2000). 

Sammanfattningsvis är svarsalternativ med intervallet från fem till nio av stor lämplighet, där 

en större skala ger ökad känslighet i instrumentet. Ett konstruktionsvaliditetsramverk innebär 

ytterligare att det instrumentet som skall skapas även testas genom en rad kvantitativa 

metoder. En explorativ faktoranalys används ofta som det första steget. Metoden används för 

att förklara variansen i datan med så litet antal faktorer som möjligt. Detta görs genom att de 

variabler som korrelerar med varandra bildar en faktor. De faktorer och variabler som inte 

bidrar till förklaringsvariansen exkluderas från testet (Pett, Lackey & Sullivan, 2003). 

Resultatet av den explorativ faktoranalys visar empiriskt hur vissa variabler hänger samman, 

vilket kan ge bekräftelse gällande konstruktionen av den substantiva teorin. Ett 

konstruktionsvaliditetsramverk en långsiktig process i skapandet av ett psykometriskt 

instrument. Skapandet av en substantiv teori, testets utformning och genomförandet explorativ 

faktoranalys är de tre första stegen. Instrumentets validitet kan ytterligare förbättras i 

genomförandet av en konfirmatorisk faktoranalys, test av dess konvergent och divergent 

validitet, test av validitet i relation till externa kriterier samt utvärdering av applicering inom 

forskning samt praxis (Gill, Dzewaltowski & Deeter, 1988; Marsh, 1997; 2002; 2008; 

Ostrow, 1996). Knapphändig forskning har gjorts i försök att skildra de psykologiska krav 

som ställs på kampsportsutövare under en tävlingssituation. De substantiva teorierna påtvinga 

vilja och maximering av en kickboxares prestation har specifikt undersökt målgruppens krav. 

Mental tuffhet har kopplingar till dem båda och anses ha en central roll i både vad som avser 

att ta kontroll över motståndare och att maximera dess prestation. Med detta som bakgrund 

tillsammans med ett metodologiskt korrekt ramverk kan arbetet fortskrida i att underlätta samt 

optimera arbetet med kampsportsspecifika psykologiska interventioner. 

Syfte 

Syftet var att utveckla ett användarvänligt psykometriskt instrument som mäter 

kampsportsspecifik mental tuffhet. 
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Metod 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna i denna studie bestod av 216 tävlande KU från kampsportsklubbar i Sverige. Av 

de deltagande var 191 män och 25 kvinnor. Ett flertalet olika kampsportsstilar representerades 

i studien. De tre kampsportsstilar som erhöll flest deltagare i studien var Muay Thai (N=69), 

Mixed Martial Arts (N=62) och Brasiliansk Jujutsu (39). Vidare deltog även individer från 

elva andra kampsportsstilar. Deltagarnas erfarenhetsnivå baserat på aktiva år varierade från ett 

till 30 år (M=4.0) och baserat på matcherfarenhet från en till över 150 matcher (M=13.7). 

Bland deltagarna var 124 nybörjare, 64 amatörer och 28 elitutövare. 

 

Material 

I syfte att utveckla ett metodologiskt validerat mätinstrument användes Google- Documents 

enkätfunktion (http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_sv_se.html). Testet började med 

en förtext där deltagarna informerades om studiens syfte samt etiska aspekter (se Bilaga 3). 

Deltagarna informerades om att medverkan var valfritt, att de behöll sin anonymitet, att all 

data behandlades konfidentiellt samt att deltagaren när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande i studien. Inledningen förklarade även att testet endast var avsatt för 

kampsportutövare som aktivt tävlar eller har tävlat. Vidare förklarades även att det fanns 

möjligheter att kontakta författarna för frågor angående testet.  Testet inleddes med nio 

bakgrundsfrågor. Dessa handlade om deltagarnas kampsportsstil, tävlingsnivå, kön, aktiva år, 

antal matcher med redovisning av vinster och förluster samt om det fanns någon tidigare 

erfarenhet av någon annan kampsportsstil (se Bilaga 4). Testet bestod av 109 frågor som 

besvarades på en åttagradig skala där ett stod för att påståendet var ”falskt, inte som jag” och 

åtta stod för ”sant, som jag”. Testet utvecklades med teoretisk grund från Middleton´s , et al. 

(2004a; 2004c; 2005a) definition av begreppet mental tuffhet och dess tillhörande 12 

kategorier. De tolv kategorierna som representerade mental tuffhet bestod av; self- efficacy, 

mentalt självkoncept, potential, uppgiftsspecifik uppmärksamhet, ihärdighet, uppgifts- 

erfarenhet, personligt bästa, uppgiftsvärde, målengagemang, positivitet, stressminimering och 

positiv jämförelse. Kategorierna var även representerade i modellen kring att påtvinga vilja 

(se Bilaga 1, tabell 3), vilket tyder på att de fyller ett kampsportsspecifikt behov och att de 

även medverkar till egenskapen att påtvinga vilja. Ytterligare baserades testet på sex 

kampsportsspecifika kategorier utifrån begreppet påtvinga vilja (Sivertsson & Söderman, 

2008). De sex kampsportsspecifika kategorierna var; dynamiska målsättningar, tillit till 

styrka, -kondition och -teknik, ilska och ödmjukhet (se Bilaga 2, tabell 4). Dessa kategorier 

ingår ursprungligen inte i begreppet mental tuffhet utan mäter primärt egenskaperna till att 

påtvinga vilja. Samtliga kategorier mäter således förmågan till att påtvinga vilja. Testet döptes 

till kampsportsspecifik t mentalt tuffhets-test eftersom huvuddelen representerades av mental 

tuffhet som även är det begrepp med starkast koppling inom tidigare forskning. Vidare även 

för att begreppet har en positiv laddning inom kampsportssammanhang. Samtliga variabler 

formulerades och anpassades till målgruppen tävlande kampsportsutövare. 

 

Procedur 

En pilotstudie utfördes på sex tävlande KU som fick ge feedback på instrumentet. Deltagarna 

hade spridda kampsportserfarenheter och var aktiva inom olika stilar. Detta för att säkerställa 

att testet kan användas på varierande kampsportsstilar med olika erfarenhetsnivåer. Piloterna 

genomförde testet och fick därefter tilldela författarna kritik via e-post. Uppmaningar gavs till 

att kritisera instrumentet som helhet. Vidare att specifikt kritisera den inledande texten, 

bakgrundsfrågorna, skalan som tillhörde frågorna samt ytterligare dela med sig om övriga 

tankar och idéer för förbättringar. Utifrån piloternas feedback och råd från handledare gjordes 

ett antal mindre korrigeringar på instrumentet. Exempelvis utökades informationsdelen där 
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kontaktuppgifter förmedlades för att möjliggöra en förbindelse med författarna. 

Datainsamlingen utfördes genom Fighter-Magazines hemsida 

(http://www.fightermag.se/default.asp), där en länk till frågeformuläret lades upp som en 

nyhet. Intresserade personer följde sedan länken för att fylla i formuläret. Kontakt med 

Fighter- Magazine togs via e-post där en reporter på redaktionen ordnade att det blev möjligt 

att visa upp en länk på deras hemsida. Vidare lades även länken upp på andra internetbaserade 

forum som valdes ut för att komma i kontakt med KU i Sverige. Dessa var MMA-forum 

(http://www.mmaforum.se/), Rumblefish- forum (http://www.rumblefish.se/forum.php) och 

Budo- och kampsportsforum (http://forum.budo.se/). På dessa forum startades en ny 

diskussion med en länk till frågeformuläret. Enkäten fanns tillgänglig från april till juni 2009. 

En förtext presenterades som förklarade länkens syfte och vilka deltagare som söktes för att 

genomföra studien. Samtliga personer som svarade på enkäten fick även feedback och tips 

gällande den kampsportsspecifika mentala tuffhet, vilket var ett krav från Fighter Magazine 

för att enkäten skulle få tillgång till exponering på hemsidan.  

 

Databearbetning  

Arbetsprocessen kring en explorativ faktoranalys bygger på ett stort antal antaganden och 

korrigeringar som skall motiveras med god empirisk grund (Fabrigare, et al., 1999). Åtskilliga 

faktoranalyser utfördes med olika variabler kombinationer, faktor- rotationer och 

rotationsinställningar. En ”trial and error” process användes för att finna den mest lämpliga 

faktorstrukturen. Eftersom en stor mängd data bearbetas omöjliggörs en total redovisning av 

processen. Endast relevanta delar redovisas i resultatet enligt rekommendationer från Henson 

och Roberts (2006) och Fabrigare, et al. (1999). Nedan följer de metodologiska steg som 

vidtagits. 

 

1, Data extraherades från Google- documents till Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) v. 17.0.  

2, SPSS användes för att räkna ut medelvärde och standardavvikelse på deltagarnas 

kampsportsstilar, aktiva år, antal matcher, antal vinster och förluster.  

3, Normalfördelningen undersöktes genom SPSS.  

4, Data undersöktes och bearbetades med korrelationsmatris, signifikantsvärden, Kaiser- 

Meyer- Olkien (KMO) Measure of sampling adequacy, Bartletts- test of sphericity och anti-

image korrelationer för att göra data lämplig för vidare faktoranalys samt för vägledning av 

faktorbearbetning. 

5, En explorativ faktoranalys utfördes på samtliga variabler med principal axis factoring. 

Inställningarna som användes var scree- plot, initialt sortering efter eigenvalue och vidare 

utifrån fast antal faktorer enligt teoretiska antaganden. Den oblique:a rotationen direct oblim 

valdes eftersom faktorerna ansågs korrelera med varandra. Data sorterades efter storlek och  

0,4 användes som nedre gräns för redovisning av laddningsvärden efter rekommendationer 

från Child (2006), Gucciardi, Gordon och Dimmock (2009) och Pett, Lackey och Sullivan 

(2003) för att tydliggöra data i faktormatrisen.  

 6, Commonalitiestabellen undersöktes för att bedöma variablernas giltighet. 

7, Förklaringsprocent av varians, eigenvalue, scree-plot, korrelationsmatris samt teoretiska 

antaganden användes som vägledning för instrumentutvecklingen. Vidare användes även en 

målsättning att exkludera så många variabler som möjligt per faktor för att göra testet mer 

komprimerat. Arbetsprocessen och data redovisning utgick från Brace, Kemp och Snelgar 

(2006), Fabrigare, et al. (1999) Henson och Roberts (2006) och Pett, Lackey och Sullivan 

(2003) samt Sass och Schmitt (2010) rekommendationer. 

8, Mönsterfaktorstrukturen undersöktes.  

9, Reliabiliteten testades i samtliga faktorer genom Cronbach´s alpha koefficienten. 
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Resultat 

En deskriptiv analys genomfördes för att studera om vidare faktoranalys var möjlig. Analysen 

visade att skewness och kurtosis låg mellan rekommenderade värden mellan -2 till +2 på 

skewness och mellan -7 till +7 på kurtosis för samtliga frågor utom en, vilket var variabel nr 

60 (Skewness= -2,66 Kurtosis= 8,91) som exkluderades. En analys av korrelationsmatris-

tabellen visade att determinantvärdet låg på 4,61E-052, vilket möjliggjorde fortsatt 

undersökning. Samtliga variabler gav ett KMO värdet på 0,841, vilket anses högt och 

Bartlett´s test (21060.440, df 5778, p< 0.00001) var signifikant. Detta innebar att data var 

lämplig för vidare faktoranalys. Anti-image matrice- test visade att frågorna 17 och18 hade ett 

värde under 0,6 och var därmed ej lämpliga för vidare faktoranalys. Data undersöktes i 

korrelationsmatris där ett antal variabler hade en korrelation över 0,8, vilket kunde försvåra 

rotation av faktorer. Detta noterades och i vissa fall användes i exkludering av variabler. 

Sammanfattningsvis blev data lämplig för vidare faktoranalys efter borttagning av frågorna 

60, 17 och 18. 

 

Explorativ faktoranalys- Samtliga variabler 

En principal axis factoring utfördes på samtliga variabler med en direct oblim (oblique) 

rotation. Iteration höjdes till 45 för att möjliggöra faktormönster matris och faktorrotationen 

lyckades vid 37 iterations. I commonalities tabellen (se Bilaga 5, tabell 5) visade det sig att 

variablerna 54, 77, 92, 101 inte uppfyllde kravet på 0,32, vilket medverkade till att de 

exkluderades. Övriga variabler hade ett medelvärde på 0,69. Den totala förklaringsvariansen 

vid det initiala testet var 66,72 (se Bilaga 6, tabell 6) med ett fast antal faktorer valt till 18 

faktorer. Fyra faktorer var över fem procent (22.95, 7.27, 6.23,5.07). Eigenvalue var över 1 

för samtliga valda faktorer och den 19 faktorn hade ett eigenvalue på 1,18 (se Bilaga 6, tabell 

6). Scree- plot bidrog inte till förtydligande gällande faktorstrukturen. I mönstermatrisen (se 

Bilaga 6, tabell 6) uppkom en faktorstruktur mellan teori och empiri, dock med en del 

avvikelser mellan teoretiskt antagande och variablernas placering i faktorer. Resultatet av 

detta tillsammans med åtskilliga faktoranalyser av data påvisade att kategorierna ödmjukhet 

och self-efficacy var problematisk i faktorstrukturen. Ödmjukhet hade två frågor med låga 

commonalities (54, 101) samt visade sig i en slutligt reliabilitets-test ha ett lågt Cronbach 

Alpha på (α) 0.57.  Self- efficacys variabler hade i korrelationsmatrisen höga korrelationer 

med andra faktorer (mentalt självkoncept, ihärdighet, positivitet, stressminimering och 

uppgiftsspecifik uppmärksamhet), vilket ledde till att hela kategorin exkluderades. 

Sammanfattningsvis exkluderades variablerna 1, 6, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 33, 36, 37, 39, 51, 

54, 55, 56, 60, 68, 69, 71, 72, 77, 78, 84, 86, 90, 92, 94, 97, 101, 108. Efter att detta 

genomförts återstod 78 variabler.  

 

Explorativ faktoranalys- Slutgiltig 

En ny principal axis factoring- analys utfördes med direct oblim rotation på det slutgiltiga 

antalet variabler (se Bilaga 7, tabell 7). Standard iteration på 25 användes och 

mönstermatrisen visade en genomförd rotation på 19 iterations. Ett fast antal faktorer 

användes på 16 stycken och data sorterades efter storlek och värden under 0,4 visades inte för 

att tydliggöra faktorstrukturen. KMO (0,84) och Bartletts (13505.864, df 3003, p< 0.00001) 

var högt och signifikant. Samtliga variabler hade en tillfredställande hög communalities med 

ett medelvärde på 0,67. Den totala förklaringen av variansen uppgick till 67.12 procent där 

fyra faktorer översteg fem procent (22.92, 8.25, 5.71, 5.41). De 16 faktorerna hade vardera ett 

högre eigenvalue än 1. Den 17:e faktorn hade ett eigenvalue på 0.98. Scree- plot bidrog inte 

till något förtydligande av faktorstrukturen. I mönstermatrisen uppkom en tydlig 

faktorstruktur mellan teori och empiri, där samtliga variabler placerades i en teoretiskt korrekt 

faktorstruktur. Den interna laddningen för respektive variabel tillhörande de olika faktorerna 
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uppgick till ett medelvärde på 0.65 (se Bilaga 7, tabell 7 ). Samtliga variabler hade en högre 

laddning än 0,32. Faktorn ihärdighet samt uppgiftsspecifik uppmärksamhet bidrog med lägst 

laddning, vidare även variablerna 22, 62 och 64. Dessa variabler bibehölls då de trots lägre 

värden bidrog positivt till faktorstrukturen och eigenvalue. Samtliga faktorer 

reliabilitetstestades efter Cronbachs alpha koefficienten (se Tabell 2).   

 

Tabell 2. Reliabilitetstest av samtliga faktorer. 

Faktor N Cronbach's Alpha 

1- Ihärdighet 6 0,877 

2- Positiv Jämförelse 7 0,910 

3- Potential 4 0,865 

4- Tillit till teknik 4 0,922 

5- Tillit till styrka 4 0,907 

6- Dynamiska målsättningar 5 0,923 

7- Personligt bästa 3 0,882 

8- Stressminimering 6 0,886 

9- Ilska 4 0,822 

10- Tillit till kondition 3 0,913 

11- Uppgiftserfarenhet 5 0,826 

12- Uppgiftsvärde 5 0,863 

13- Mentalt självkoncept 5 0,880 

14- Målengagemang 5 0,853 

15- Positivitet 6 0,879 

16- Uppgiftsspecifik uppmärksamhet 6 0,854 

 

Samtliga faktorer hade ett mycket högt α-värde med ett medelvärde på 0.88. Reliabiliteten 

kunde ytterligare höjas genom att exkludera ett antal variabler. Dock utfördes inte detta då det 

inverkade negativt på faktorstruktur, eigenvalue och förklaringsprocent.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att utveckla ett användarvänligt psykometriskt instrument för 

kampsportsutövare baserat på begreppen påtvinga vilja och mental tuffhet. Resultatet av 

processen med den explorativa faktoranalysen gav ett kampsportsspecifikt mentalt tuffhets- 

test (KMT). Testet innehöll 78 frågor fördelat över elva faktorer som mäter mentala tuffhet 

och ytterligare fem kampsportsspecifika faktorer som baserades på begreppet påtvingad vilja 

(se Bilaga 8). Tillsammans avser de förklara kampsportsutövarens förmåga att påtvinga sin 

vilja på motståndaren.  

 

Explorativ faktoranalys 

Explorativ faktoranalys användes i utvecklingen av KMT för att undersöka faktorstrukturen 

mellan de olika variablerna. Detta innebar att arbetsprocessen inte framskred 

förutsättningslöst utan med teoretiska antaganden. Instrumentets faktorstruktur bedömdes 

således både genom dess koppling mellan substantiv teori och empiriska resultat. Detta ledde 

till att ett fast antal faktorer användes under processens gång, vars antal även bekräftades 

utifrån resultatets eigenvalue. Data har således testats för optimal koppling mellan teori och 

empiri, där den explorativa faktoranalysens resultat, rekommendationer och krav har styrt 

författarna till att vara objektiva i denna både subjektiva och objektiva process.  
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Vid den första direct oblima rotationen av variablerna uppstod viss problematik, då den 

initiala konstruktionen av faktormönstermatrisen för samtliga variabler misslyckades. Detta 

korrigerades genom att ändra iterationsinställningen i SPSS- standard från 25 till 45. Normalt 

används iterations mellan 5 och 45 för att skapa en faktormönstermatris (Jennrich, 2002). Den 

första faktormönstermatrisen lyckades enligt resultatet vid 37 samt för den slutgiltiga 

rotationen på 19, vilket ytterligare styrker att rätt variabler sorterats bort i syftet att skapa en 

tydligare faktorstruktur. Ett lågt iterationsvärde är eftersträvansvärt och innebär att litet antal 

rotationer eller uträkningar måste ske innan tillfredställande resultat (Jennrich, 2002). Ett lågt 

itertionsvärde innebär således att faktorstrukturen är tydlig, vilket uppmättes i resultatets 

slutgiltiga rotation. 

 

Sedan faktoranalysen introducerades och blev tillgänglig via statistiska dataprogram har den 

utvecklats till en av de mest använda multivariata- statistiska metoder inom 

beteendevetenskapliga området, endast regressionsanalys anses vanligare (Peterson, 2000). 

Fabrigar, et al. (1999) definierar den explorativa faktoranalys som den statistiska analys som 

kräver mest av forskaren där många beslut måste fattas i processens gång baserat på ett flertal 

och spridda rekommendationer. I denna studie inträffade två större betydelsefulla 

korrigeringar. Kategorin self- efficacy valdes att exkluderas från testet eftersom den av flera 

anledningar försämrade faktorstrukturen. Detta ansågs först som mycket problematiskt då 

kategorin var en viktig del inom både mental tuffhet, den substantiva teorin kring att påtvinga 

sin vilja (Sivertsson & Söderman, 2008) samt viktig för att maximera prestationen för en 

tävlande kickboxare (Devonport, 2006). Anledningen till att denna kategori blev problematisk 

kan bero på ett flertal olika faktorer. Dels består self- efficacy teoretiskt av sju 

underkategorier (Bandura, 1977), vilket i sig är en förklaring till att det inte enbart kan 

förklaras med hjälp av ett fåtal variabler. Resultatet visade att self-efficacy korrelerade högt 

med kategorierna mentalt självkoncept, ihärdighet, positivitet, stressminimering och 

uppgiftsspecifik uppmärksamhet. Dessa empiriska kopplingar tydde på att det kan ha funnits 

teoretiska likheter mellan de olika kategorierna, vilket ytterligare försvårar faktorstrukturen. 

Likheterna gällande faktorn mentalt självkoncept som self- efficacy korrelerade starkast till 

kan exemplifieras genom följande variabler: ”Jag anser mig vara mentalt tuff” (mentalt 

självkoncept) och ”Oavsett vilken press jag utsätts för tror jag på mig själv” (self-efficacy). 

Det kan ha varit svårt för individen att uppleva skillnaden mellan att ha ett högt 

självförtroende och att se sig själv som mentalt tuff. Beslutet att exkludera self- efficacy 

baserades inte enbart på att kategorin var problematisk för faktorstrukturen utan även för att 

kategorin redan var teoretiskt välrepresenterat av tre kampsportsspecifika kategorier. Self- 

efficacy definieras som ett situationsspecifikt självförtroende om idrottarens uppfattning av 

hans/hennes möjligheter att lyckas i en specifik uppgift vid en specifik tid (Bandura, 1977). 

Kategorierna Tillit till styrka, -kondition och -teknik behandlar samtliga det specifika 

självförtroendet hos individen och kan även anses som mer specifika än variablerna rörande 

kategorin self- efficacy. I detta avseende ersätter de kampsportsspecifika faktorerna förlusten 

av kategorin self-efficacy på ett tillfredställande vis. Ödmjukhet var den andra kategorin som 

exkluderades från testet. Dess tillhörande variabler var problematiska vid ett flertal tillfällen 

under processens gång. Dels hade variablerna låga commonalities samt när faktorn testades i 

ett reliabilitetstest var resultatet undermåligt (Cronbach's Alpha= 0,57). Vidare hade kategorin 

låga laddningar i mönstermatrisen samt korrelerade med teoretiskt icke tillhörande faktorer. 

Anledningen till denna problematik kan ha sin bakgrund i multipla faktorer. Frågorna som 

utvecklades för kategorin kan ha haft en för stor spridning i dess formuleringar och kan även 

ha skiftat för mycket i dess betydelse. Formuleringen av frågorna sträckte sig från att handla 

om förståelsen till att ett för högt självförtroende kan skada prestationen till en medvetenhet 

om individens egna brister. Begreppet ödmjukhet kan även ses som ett outforskat område och 
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kan behöva mer stöd i teorin. Det kan även ha funnits en paradoxal dimension för hur 

individen svarade på frågor gällande ödmjukhet. Intressant är att veta om en ödmjuk person 

anger ett högt värde för ödmjukhet. För att utveckla kategorin krävs sannolikt större resurser i 

form av att avsätta fler frågor kring kategorin samt en tydligare underbyggd teoretisk 

definition av begreppet. Parallellt med utvecklingen av KMT följdes målsättningen att minska 

frågeantalet per faktor för att göra testet kortare, vilket syftar till att göra det mer 

användarvänligt. Denna målsättning följdes med vissa begränsningar då exkludering av 

variabler inverkade negativt på faktorstrukturen. Rekommendationen att inte underskrida tre 

variabler per faktor efterföljdes, detta för att stärka reliabiliteten (Fabrigare, et al., 1999). 

Testet innefattas slutligen av 78 frågor, vilket kan anses som kompakt med tanke på det stora 

antalet faktorer som det avser att mäta.  

 

Under den explorativa faktoranalysens gång användes de etablerade metoderna 

förklaringsvarians, eigenvalue, och scree-plot för att härleda en faktorstruktur. Den totala 

förklaringsvariansen uppgick till 67.12%, vilket ansågs som god där minimum- 

rekommendationen är 50% och 70% ansågs som högt (Pett, Lackey & Sullivan, 2003). I en 

meta-analys utförd av Peterson (2000) på 803 studier som använt faktoranalys uppgick 

medelvärdet för den totala förklaringsvariansen till 56,6 procent. Vidare observerades att ju 

större antal variabler som användes desto mindre förklaringsprocent fördelades över 

respektive faktor. Ytterligare upptäcktes att både högt variabel- och faktorantal gav en lägre 

genomsnittlig laddning av variabler i varje faktor (Peterson, 2000). Resultatet visade att 

endast fyra faktorer hade en högre förklaringsprocent av variansen än de rekommenderade 5 

procent (Pett, Lackey & Sullivan, 2003). Anledningen till detta har till stor del att göra med 

det stora antalet faktorer som inkluderats i testet.  Den totala förklaringsvariansen i detta fall 

kan omöjligt fördelas på 18 faktorer, då en perfekt fördelning skulle innebära 3.73 procent per 

faktor. I Fichmans (1999) review- artikel förklaras att ett vanligt antagande vid utveckling av 

psykosociala teorier och modeller är att en hög förklaringsvarians är något eftersträvansvärt. 

Det kan uppstå en tävling mellan liknande teorier eller modeller inom olika fältet, där en hög 

förklaringsprocent kan ses användas som ett argument för en teoris överlägsenhet gentemot en 

annan. Exempelvis har teorier om organisatoriskt ledarskap till stor del rangordnats och 

utvärderats efter förklaringsvariansen inom fältet (Fichman, 1999). Pfeffer (1977) 

uppmärksammade i en review- artikel att trots höga förklaringsprocent tycktes teorier kring 

organisatoriskt ledarskap ge en låg utdelning för företagens resultat. Fichman (1999) 

kritiserade att blint lita på förklaringsvariansen som ett mått på en teoris styrka, särskilt i 

jämförelse med andra teorier. Ytterligare menade Lieberson (1985) att ett omdömeslöst 

sökande efter förklaringsvarianser kan dölja viktiga teoretiska konstruktioner. Vidare menar 

Fichman (1999) att om en teori är komplex och består av en stor mängd oberoende variabler 

kan det vara att föredra en mindre förklaringsprocent av variansen per variabel för att 

upprätthålla den totala variansen. En faktoranalys strävar efter att med så få faktorer som 

möjligt förklara så mycket av variansen som möjligt (Peterson, 2000). Faktorer som förklarar 

förmåga till att påtvinga vilja är många (Sivertsson  & Söderman, 2008). KMT avser behandla 

dem som är unika och av yttersta vikt för kampsport, vilket syftar till att ge en finkänslighet 

som kan leda till ett flertal specifika interventionsmöjligheter. Detta förutsätter att det 

existerar ett flertal faktorer.  

 

Resultatet av eigenvalue gav en faktorstruktur för samtliga kategorier och variabler då 

samtliga faktorer hade ett värde över 1. Eigenvalue tar hänsyn till både förklaringsvarians och 

antalet faktorer och torde därför vara ett mer lämpat riktmärke för faktorstrukturen i detta fall 

(Pett, Lackey & Sullivan, 2003). Vidare användes även scree- plot som dock inte kunde 

skönja någon faktorstruktur i denna process.  
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Resultatet visade att samtliga variabler hade en tillfredställande laddning av faktorerna (M= 

0.65).  Detta tyder på att det existerar en tydlig empirisk faktorstruktur, vilket styrker testets 

teoretiska uppbyggnad. Kategorierna mäter trots vissa teoretiska likheter således olika saker, 

vilket kan tyda på att testet har en tillfredställande validitet. KMT erhöll även en hög 

internkonsistens för samtliga faktorer (α M=0,88). Detta tyder på att variablerna är 

konsekventa i vad de avser att mäta.  

 

Metodkritik 

Svenska budo- och kampsportsförbundet har gjort en kvalificerad uppskattning av att det 

totalt finns drygt 180 000 aktiva KU i Sverige och cirka 9000 av dem uppskattas tävla. Möjlig 

population för denna studie uppskattas dock till ett lägre antal då inte alla kampsportsstilar är 

representerade. Studien innefattade 14 olika kampsportsstilar, där majoriteten av stilarna var 

representerade utifrån Sivertssons och Södermans (2008) teoretiska ramverk, vilket testet 

bland annat baserats på. Anledningen till att det var färre kvinnor (12.77%) i urvalet kan bero 

på att populationen tävlande KU främst representeras av manliga deltagare. En forumbaserad 

undersökning visade en fördelning på 89,25% män och 10,75% kvinnor 

(Kampsport.se/forum). Könsfördelningen i denna studie kan således ha speglat populationen. 

Något internt bortfall existerar inte då samtliga frågor var tvungna att besvaras för att slutföra 

formuläret. Detta kan ha lett till att ett minskat antal deltagare slutfört formuläret på grund av 

otålighet vid fel i svarsprocessen.  Det externa bortfallet var svårt att uppskatta då det inte 

fanns någon möjligt att notera hur många som påbörjat formuläret men inte fullföljt samt 

vilka som sett nyheten eller forumsidan och inte följt länken. Samtliga som genomförde testet 

fick även en enklare individuell bedömning om dess hypotetiska mentala tuffhet samt förslag 

till praktiska implikationer. Den individuella bedömningen genererade mycket merarbete men 

kan antagas ha gett en ökad motivation för deltagarna att besvara testets 109 frågor på ett 

seriöst sätt. En ökad motivation kan ha varit en bidragande orsak till ett få antal inkonsekventa 

fel, vilket kan ha bidragit till att faktoranalysen kunde utföras på ett stora antalet variabler 

med ett godkänt men relativt litet urval. Rekommendationerna gällande urvalet storlek 

varierar, dock existerar det riktlinjer på att varje variabel bör representeras av fem personer 

och/eller att urvalet minst bör bestå av 200 till 300 personer (Pett, Lackey & Sullivan, 2003). 

Denna rekommendation bygger till stor del på att inkonsekventa testfel ska kunna korrigeras 

samt bidrar i första hand till att göra data lämplig för en vidare faktoranalys. Resultatet av 

korrelationsmatris, anti image matris, KMO och Bartletts- test visade att data var lämpad för 

faktoranalys. 

 

Praktiska implikationer 

Det kampsportsspecifika mentala tuffhets- testet kan användas som ett hjälpmedel för IR i 

arbetet med KU för att bedöma relevanta psykologiska variabler inför en kampsportstävling. 

Vidare kan bedömning av testets resultat användas i utveckling av idrottspsykologiska 

interventionsplaner i syfte att maximera utövarens prestation. Instrumentet kan tillsammans 

med begreppet påtvingad vilja hjälpa IR med begränsad erfarenhet inom kampsport att 

orientera sig i de krav som en match ställer på en KU. Instrumentet kan användas 

idiosynkratiskt i samband med en interventionsplan men även i forskningssyfte att skönja 

skillnader mellan olika målgrupper. Exempelvis jämföra mental tuffhet mellan kvinnor och 

män, olika erfarenhetsnivå och olika kampsportsstilar. Instrumentet kan även användas av 

tränare för att bedöma hur träningsmiljön inverkar till förmågan att påtvinga vilja. Tränare 

kan även snabbt utvärdera grupper av KU och göra en bedömning om IR skulle vara av nytta. 

Dock krävs det en idrottspsykologisk praktisk och teoretisk erfarenhet för att kunna tolka och 

implementera interventioner på testets resultat. Instrumentet består av 16 kategorier som kan 

behandlas separat eller summeras till en övergripande bild av individens mentala tuffhet och 
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därmed förmåga att påtvinga vilja. Vikten ligger i att analysera varje kategori för sig och 

eventuellt tyda dess relation med andra kategorier. En summering av alla kategoriers data till 

en total mental tuffhet bör användas med förståelse till att det inte ger en exakt bild av hur 

mentalt tuff en individ är. En tränare bör inte använda KMT för att jämföra individers 

duglighet eftersom en kampsportsutövares faktiska prestation kan påverkas av otaliga faktorer 

(Murphy, 1995). För instruktioner av användande och tolkning av KMT kategorier se Bilaga 

9. 

 

Framtida forskning 

Van Raalte och Brewer (2002), Gill, Dzewaltowski, och Deeter (1988), Marsh, (1997; 2002) 

och Ostrow (1996) har belyst att problemet gällande många psykometriska instrument har 

varit att dess utveckling och användande sällan anpassats till en specifik målgrupp. Ett 

konstruktionsvaliditetsramverk är en process som bygger på ett antal steg för att utveckla ett 

psykometriskt instrument. Syftet med metoden är att anpassa instrumentet till en specifik 

målgrupp. Först utfärdas en kvalitativ studie på målgruppen, vilket vanligtvis följer metoden, 

grundad teori (Gill, Dzewaltowski, & Deeter, 1988; Marsh, 1997; 2002; Ostrow, 1996). 

Därefter testas det teoretiska antagandet genom en kvantitativ metod, utfärdat via en 

explorativ faktoranalys. Metoden har vid ett flertal tillfällen använts för instrumentutveckling. 

Exempelvis har instrumenten: Mental Toughness Questionnaire, Mental Toughness 

Inventory, The Mental, Emotional and Bodily Toughness Inventory och Cricket Mental 

Toughness Inventory utvecklats genom denna process (Gucciardi & Gordon, 2010; Mack & 

Ragen, 2008; Middleton, et al., 2004c; 2005a; Seard, Golby & Van Wersch, 2009).  

Utvecklingen av KMT har genomgått de två första stegen och har utvecklats genom stark 

teoretisk och empirisk grund. Den teoretiska grunden bygger på begreppet påtvinga vilja 

(Sivertsson & Söderman, 2008), Devonports (2006) substantiva teori gällande maximering av 

kickboxares prestation samt begreppet mental tuffhet och dess 12 kategorier (Middleton, et 

al., 2004a; 2004c; 2005a). Resultatet av den explorativa faktoranalysen visade en 

tillfredställande faktorstruktur med god validitet och reliabilitet som gav fog för goda 

teoretiska antaganden. Utvecklingen av KMT är en produkt av ambition och struktur som 

välkomnar användning och prövning. Instrumentet står på en solid grund i en 

utvecklingsprocess. Det har utvecklats av KU i syfte att underlätta idrottspsykologiska 

interventioner för KU. Instrumentet kan ytterligare förbättras med vägledning av ett 

konstruktionsvaliditetsramverk genom att testa dess konvergenta och divergenta validitet via 

en konfirmatorisk faktoranalys samt en validering av externa kriterier via interventionsstudier.  

 

En kampsportstävling är mentalt påfrestande oavsett stil. Det är en dust mellan två individer 

och dess ambition till att vinna. Med en ökad acceptans till sporten och ett växande antal 

tävlande kampsportsutövare ökar även konkurrensen. Utvecklingen av KMT avser vägleda 

och stärka amatörer och elitutövares psykologiska färdigheter. Instrumentet kan på sikt bidra 

till en minska klyftan mellan teori och praktik genom att arbetet med idrottspsykologiska 

interventioner blir mer konkret. Detta kan leda till att kampsportsutövare utvecklar en större 

acceptans till området och kan stärka samarbete med den idrottspsykologiska rådgivaren.  
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Bilaga 1 

Tabell 3.  Mental tuffhets tolv komponenter definition med tillhörande citat samt dess 

tillhörande forskningsområde (Middleton, et al, 2004a, översatt av Söderman, 2008). 
Komponenter Definition Representativt citat Forskningsområde 

Self- Efficacy Idrottarens bedömning eller tro till hans 
eller hennes förmåga att nå ett specifikt 

mål 

Du tror i ditt hjärta att du kan klara av det. 
Jag följde bara mitt hjärta, trodde på mig 

själv att jag kunde komma tillbaka. 

Self- Efficacy 

Mentalt 
självkoncept 

Att se sig själv som mentalt stark i 
situationer att hantera motgångar 

Jag har en attityd som säger att jag är 
överlägsen, jag är mentalt starkare och jag 

har förmågan att hålla på längre 

Athlete Self- Concept 

Potential Att ha en tro till sin utveckling av 
inneboende förmåga, kapacitet och 

utveckling, eller att ha möjlighet att 
komma till insikt med den 

Det som driver mig just nu är känslan av att 
jag inte uppnått den förmåga som jag tror jag 

kan uppnå 

Future Self- Concept 

Uppgiftsspecifik 

uppmärksamhet 

Den orubbliga koncentrationen till en 

specifik uppgift och samtidig förmåga 
att bortse från andra distraktioner  

Förmågan att förbli koncentrerad under 

extrema förhållanden. Att konstant försöka 
tvinga tillbaka fokus till det som görs  

Uppmärksamhet 

Ihärdighet Att ihärdigt förbli konstant till ett syfte, 

en idé eller uppgift trots hinder, 
svårigheter och motgångar 

Trots att helvetet bryter lös fortsätter du 

bara. Du kör bara ner huvudet och maler på 

 

Uppgifts-

erfarenhet 

Att vara van och ha en god förståelse till 

uppgiften eller motgången 

Att vara van vid miljön eller känsla av 

tävling gör dig avslappnad 

 

Personligt bästa En drift och inre motivation i att sträva 

efter sin bästa personliga prestation 

Jag tycker om att finna mina fysiska och 

psykiska gränser. Att se hur mycket smärta 

och motgångar jag kan hantera. Att se vad 
mitt bästa är 

Uppgiftsorienterad 

inre motivation 

Uppgiftsvärde Vikten av hur viktig och signifikant en 

framgångsrik prestation är för individen 

Värdet i det du är ute efter är kritiskt. Hur 

betydelsefullt är det för dig? Om det inte är 
viktigt, varför genomföra det? 

 

Målengagemang Åtgärden att binda sig själv till ett mål, 

intellektuellt och emotionellt  

Det finns ingen risk att jag ger upp efter jag 

valt att engagera mig. Jag var tvungen att 
genomföra det, utom allt tvivel, för min skull 

 

Positivitet Processen att vara och förbli positiv vid 

motgångar och utmaningar 

Jag försöker alltid se det positiva i vad jag än 

ställs inför 

Positivt självprat, 

Coping 
Stressminimering Processen att minska emotionella 

reaktioner till motgångar 

Jag tror att jag kan slå undan små 

misslyckanden, medan andra fokuserar på 

dem och förstorar upp dem för mycket 

Coping 

Positiv jämförelse Känslan att du hanterar stress bättre än 

motståndaren vid motgångar och 

därmed känna ett övertag i 
tävlingsmomentet 

Jag såg rädslan i hennes ögon, då tänkte jag: 

hon är rädd, jag fortsätter  

Coping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Tabell 4. Begreppet påtvinga viljas (Sivertsson & Söderman, 2008) antagna likheter med  

mental tuffhets tolv kategorier (Middleton et al., 2004a; 2004c ; 2005a)  
Förmåga att påtvinga vilja Mental tuffhets komponenter  

Fysisk förmåga Tillit till: styrka, teknik & 

kondition 

Self-efficacy 

Emotionell kontroll Hantera motgångar, stress & smärta. 

Kontrollera emotioner (ilska & 

frustration) 

Mentalt självkoncept, positivitet, 

stressminimering & positiv jämförelse 

Målsättningar Taktiska målsättningar för individ, 

motståndare & situation 

Strävan efter uppsatta mål  

Dynamiska målsättningar 

Målengagemang 

Självförtroende Högt självförtroende 

-Tävlingserfarenheter 

-Träningserfarenheter 

-Socialt stöd  

Förmåga att balansera självförtroende 

Respekt/ Underskatta motståndaren.  

Self-efficacy, mentalt självkoncept & 

uppgifts-erfarenhet 

Objektiv tolkning och 

logiskt genomförande 

Insikt till faktiska styrkor och 

svagheter hos sig själv och 

motståndaren under en 

kampsportssituation 

-Ta hjälp av tränare 

Fatta följdriktiga beslut 

Uppgiftsspecifik uppmärksamhet 

Genererad bild Förmåga att inte visa sig berörd 

-Rädsla, frustration, osäkerhet, smärta 

eller trötthet 

-Bygga förmåga på äkthet  

Nyttja motståndarens tecken till 

svaghet 

Positiv jämförelse 

Fokus Förmåga att bibehålla optimal 

fokusering under match 

Uppgiftsspecifik uppmärksamhet 

Motivation Hög motivation till träning och match. 

Finna glädje till att vinna istället för 

att känna rädsla till att förlora 

Ihärdighet, personligt bästa & 

uppgiftsvärde 

Personliga egenskaper Mentalt tuff, envis, modig, ödmjuk, 

tålamodig 

Mentalt självkoncept 
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Mentalt tuffhetstest för kampsportsutövare 

Syftet med denna studie är att skapa ett instrument som avser att mäta de psykologiska 

färdigheter som är fördelsamma för att ta kontroll över en individ under en duellsituation i en 

kampsportstävling. 

 

Medverkan i denna studie är fullt frivillig och kan avbrytas när som helst önskar. 

Informationen från dig kommer att behandlas konfidentiellt och enbart inom denna studie. 

 

Testet tar ca 10- 15 minuter att genomföra och vi är väldigt tacksamma att du avsätter denna 

tid för att hjälpa oss med denna studie. 

 

ALLA FRÅGOR MÅSTE FYLLAS I, ANNARS GÅR TESTET INTE ATT SKICKA! 

 

Upplägget 

1, Frågeformuläret inleds med bakgrundsfrågor om dina erfarenheter inom kampsport. 

2, Därefter kommer själva frågorna gällande instrumentet. Testet består av påståenden som 

ska graderas utifrån en åttagradig skala efter hur väl de stämmer överens med dig som individ. 

 

Testet handlar om din egna uppfattning om påståendena och det finns således inga rätt eller 

fel svar. 

 

Ta din tid att tänka igenom hur väl påståendena passar in på dig och var ärlig med dina svar. 

 

Obs! detta test är avsatt för tävlande kampsports utövare 

 

För frågor kontakta oss på sportkontroll@gmail.com 

 

*    Innebär att frågorna är obligatoriska 
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Bakgrundsfrågor 

Nr Frågor 

1 Kön  

3 Vilken kampsport är du aktiv inom? 

4 Tävlingsnivå (Tävlar du som proffs eller amatör ? Om olika nivåer existerar förklara 

även dessa. T.ex. Bälte eller a, b, c, eller d nivå i thaiboxning) 

5 Aktiva år (Hur länge har du varit aktiv inom den kampsport du sysslar med nu?) 

6 Antalet matcher (Svara med siffror hur många matcher du gått) 

7 Antalet vinster (Svara med siffror hur många matcher du vunnit) 

8 Antalet förluster (Svara med siffror hur många förlorade matcher du har) 

9 Har du tidigare tävlat i någon annan kampsport? (I så fall hur länge höll du på?) 
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Tabell 5. Commonalities bland samtliga variabler med en Principal Axis Factoring. 
  Initial Extraction   Initial Extraction 

SEa1 0,819 0,645 Pd57 0,676 0,792 

MSa2 0,832 0,650 UUd58 0,676 0,746 

Pa3 0,769 0,618 UEd59 0,676 0,597 

UUa4 0,754 0,548 UVd61 0,676 0,671 

IHa5 0,806 0,631 MEd62 0,676 0,443 

UEa6 0,715 0,469 POSId63 0,676 0,664 

PBa7 0,801 0,561 SMd64 0,676 0,691 

UVa8 0,819 0,663 PJd65 0,676 0,799 

MEa9 0,788 0,642 DMd66 0,676 0,781 

POSIa10 0,804 0,639 TTSd67 0,676 0,854 

SMa11 0,806 0,671 TTKd68 0,676 0,917 

PJa12 0,788 0,641 TTTd69 0,676 0,909 

DMa13 0,778 0,617 Id70 0,676 0,713 

TTSa14 0,855 0,716 Öd71 0,676 0,461 

TTKa15 0,916 0,855 SEe72 0,676 0,685 

SEb19 0,810 0,633 MSe73 0,676 0,811 

MSb20 0,744 0,579 Pe74 0,676 0,564 

Pb21 0,883 0,839 UUe75 0,676 0,590 

UUb22 0,844 0,684 IHd76 0,676 0,742 

IHb23 0,774 0,590 UEe77 0,676 0,233 

UEb24 0,799 0,595 PBe78 0,676 0,607 

PBb25 0,831 0,732 UVe79 0,676 0,745 

UVb26 0,922 0,762 MEe80 0,676 0,739 

MEb27 0,834 0,681 POSIe81 0,676 0,628 

POSIb28 0,819 0,626 SMe82 0,676 0,699 

SMb29 0,824 0,681 PJe83 0,676 0,439 

PJb30 0,822 0,669 SEf84 0,676 0,628 

DMb31 0,837 0,707 MSf85 0,676 0,698 

TTSb32 0,908 0,846 Pf86 0,676 0,713 

TTKb33 0,950 0,898 IHe88 0,676 0,599 

TTTb34 0,881 0,797 UEf89 0,676 0,534 

Ib35 0,761 0,701 PBf90 0,676 0,529 

Öb36 0,679 0,328 UVf91 0,676 0,664 

SEc37 0,800 0,556 MEf92 0,676 0,292 

MSc38 0,898 0,797 POSIf93 0,676 0,676 

Pc39 0,908 0,842 SMf94 0,676 0,532 

UUc40 0,867 0,658 PJf95 0,676 0,690 

IHc41 0,837 0,691 DMe96 0,676 0,759 

UEc42 0,870 0,632 TTSe97 0,676 0,899 

PBc43 0,870 0,853 TTKe98 0,676 0,832 

UVc44 0,927 0,821 TTTe99 0,676 0,776 

MEc45 0,803 0,649 Ie100 0,676 0,436 

POSIc46 0,836 0,642 Öe101 0,676 0,304 

SMc47 0,839 0,699 IHf102 0,676 0,589 

PJc48 0,884 0,780 UEg103 0,676 0,565 

DMc49 0,874 0,794 SMg104 0,676 0,584 

TTSc50 0,909 0,821 PJg105 0,676 0,690 

TTKc51 0,940 0,885 TTSf106 0,676 0,733 

TTTc52 0,904 0,819 TTKf107 0,676 0,799 

Ic53 0,799 0,693 Öf108 0,676 0,537 

Öc54 0,676 0,295 IHg109 0,676 0,613 

SEd55 0,676 0,635 RUUf87 0,676 0,435 

MSd56 0,676 0,869 TTTa16 0,676 0,756 
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Tabell 6.Faktormönstermatris på samtliga variabler roterad efter oblim metod (50 iterations), 

extraherat  med en principal axis factoring.  Inkluderad eigenvalue (EV) och procent av förklaringsvarians 

(FV) . Variable
r 

F1 F2 F3 F4 F5 F 6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 

IHd76 0,56                                   

IHa5 0,48                                   

IHc41 0,46                                   

IHe88 0,46                                   

PBe78 0,43                                   

IHf102 0,40                           0,36       

IHg109 0,38                           0,34       

UUe75 0,37                                   

RUUf87 0,36                                   

POSId6

3 

  -0,73                                 

POSIf93   -0,49                                 

SEf84   -0,46                                 

POSIe8
1 

  -0,45                                 

POSIa1

0 

  -0,38                                 

POSIc4
6 

  -0,37                                 

POSIb2
8 

  -0,33                                 

TTSe97     0,91                               

TTSd67     0,88                               

TTSb32     0,81                               

TTSc50     0,80                               

TTSf10

6 

    0,77                               

TTSa14     0,67                               

TTTd69       0,93                             

TTTb34       0,89                             

TTTa16       0,89                             

TTTe99       0,84                             

TTTc52       0,82                             

TTKb33         -0,94                           

TTKd68         -0,92                           

TTKc51         -0,90                           

TTKa15         -0,89                           

TTKe98         -0,85                           

TTKf10

7 

        -0,84                           

PJd65           0,86                         

PJc48           0,82                         

PJf95           0,79                         

PJa12           0,77                         

PJg105           0,76                         

PJb30           0,75                         

PJe83           0,54                         

PBc43             0,90                       

PBb25             0,80                       

PBa7             0,72                       

Ib35               0,83                     

Id70               0,82                     

Ic53               0,72                     

Ie100               0,53                     

Pb21                 0,75                   

Pd57                 0,74                   

Pc39                 0,70                   

Pa3                 0,68                   

Pf86                 0,61                   

Pe74                 0,53                   

UEa6                                     

DMc49                   -0,86                 

DMb31                   -0,79                 

DMd66                   -0,77                 

DMe96                   -0,76                 



 

 

DMa13                   -0,73                 

MEf92                                     

UVc44                     0,73               

UVb26                     0,69               

UVa8                     0,42               

UEd59                       0,67             

UEg103                       0,57             

UEc42                       0,56             

UEf89                       0,37             

UEb24                       0,35             

SEe72                                     

Öd71                                     

Öc54                                     

SMa11                         0,78           

SMc47                         0,69           

SMb29                         0,65           

SMe82                         0,47           

SMg104                         0,47           

SMd64                         0,36           

UVd61                           0,72         

UVe79                           0,69         

UVf91                           0,57         

UEe77                                     

Öf108                             0,59       

Öb36                             0,37       

Öe101                                     

SMf94                                     

MSd56                               -0,86     

MSa2                               -0,77     

MSc38                               -0,75     

MSf85                               -0,58     

MSb20                               -0,55     

MSe73                               -0,54     

SEa1                     -0,33         -0,39     

SEb19                               -0,33     

SEd55                                     

SEc37                                     

MEe80                                 0,68   

MEa9                                 0,55   

MEc45                                 0,51   

MEb27                                 0,51   

MEd62                                 0,39   

PBf90                                     

IHb23                                     

UUd58                                   0,55 

UUb22                                   0,50 

UUa4                                   0,50 

UUc40                                   0,36 

EV 24,6

5 

8,00 6,81 5,68 4,37 3,93 3,06 2,57 2,40 2,25 2,13 1,80 1,79 1,61 1,54 1,44 1,27 1,24 

% av 

FV 

22,9

5 

7,27 6,23 5,07 3,89 3,43 2,60 2,12 1,93 1,84 1,68 1,41 1,35 1,16 1,09 1,04 0,86 0,81 

% av 

Total 
FV 

22,9

5 

30,2

1 

36,4

5 

41,5

2 

45,4

1 

48,8

4 

51,4

4 

53,5

6 

55,4

9 

57,3

3 

59,0

0 

60,4

1 

61,7

6 

62,9

2 

64,0

2 

65,0

6 

65,9

1 

66,7

2 
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Tabell 7. Faktormönstermatris på slutgiltigt antal variabler roterad efter oblim metod (19 

iterations), extraherat med en principal axis factoring. Inkluderad eigenvalue (EV) och procent 

av förklaringsvarians (FV) . 
Variabler F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 

IHf102 0,49                               

IHd76 0,47                               

IHc41 0,46                               

IHe88 0,45                               

IHg109 0,45                               

IHa5 0,45                               

PJd65   0,85                             

PJc48   0,82                             

PJf95   0,80                             

PJa12   0,77                             

PJg105   0,76                             

PJb30   0,75                             

PJe83   0,55                             

Pb21     -0,72                           

Pd57     -0,65                           

Pa3     -0,60                           

Pe74     -0,48                           

TTTa16       -0,89                         

TTTb34       -0,87                         

TTTe99       -0,83                         

TTTc52       -0,80                         

TTSd67         0,89                       

TTSc50         0,79                       

TTSf106         0,79                       

TTSa14         0,65                       

DMc49           -0,86                     

DMb31           -0,80                     

DMd66           -0,79                     

DMa13           -0,77                     

DMe96           -0,76                     

PBc43             0,83                   

PBb25             0,81                   

PBa7             0,75                   

SMa11               0,73                 

SMc47               0,72                 

SMb29               0,61                 

SMg104               0,53                 

SMe82               0,40                 

SMd64               0,33                 

Ib35                 0,82               

Id70                 0,81               

Ic53                 0,72               

Ie100                 0,54               

TTKa15                   -0,89             

TTKf107                   -0,86             

TTKe98                   -0,80             

UEd59                     0,68           

UEc42                     0,65           



 

 

UEg103                     0,62           

UEb24                     0,46           

UEf89                     0,42           

UVe79                       0,76         

UVf91                       0,74         

UVd61                       0,73         

UVc44                       0,55         

UVa8                       0,50         

MSc38                         -0,72       

MSf85                         -0,68       

MSb20                         -0,61       

MSa2                         -0,61       

MSe73                         -0,57       

MEe80                           0,78     

MEa9                           0,65     

MEb27                           0,64     

MEc45                           0,62     

MEd62                           0,33     

POSIf93                             0,65   

POSIe81                             0,65   

POSIa10                             0,61   

POSIb28                             0,60   

POSId63                             0,59   

POSIc46                             0,59   

RUUf87                               0,52 

UUe75                               0,52 

UUd58                               0,49 

UUa4                               0,47 

UUc40                               0,41 

UUb22                               0,34 

EV 18,2

1 
6,78 4,74 4,50 3,36 3,24 2,59 2,10 1,98 1,73 1,64 1,51 1,49 1,26 1,24 1,06 

% av FV 22,9

2 
8,25 5,71 5,41 3,97 3,76 2,96 2,24 2,15 1,81 1,67 1,53 1,46 1,17 1,15 0,93 

% av 

total FV 

22,9

2 

31,1

8 

36,8

8 

42,3

0 

46,2

6 

50,0

3 

52,9

8 

55,2

3 

57,3

8 

59,1

9 

60,8

7 

62,4

0 

63,8

6 

65,0

3 

66,1

9 

67,1

2 
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Samtliga frågor samt slutgiltiga frågor med tillhörande kodnyckel 

NR Kodnyckel Frågor 

* SEa1 Min tro till mig själv tar mig igenom svårigheter 

1 MSa2 Överlag är jag mentalt tuff 

2 Pa3 Jag upplever att jag kommer göra stora framsteg inom denna idrott i framtiden 

3 UUa4 Jag fokuserar på uppgiften utan att bli distraherad 

4 IHa5 När jag står inför svårigheter fortsätter jag att kämpa och accepterar inte att bli 

besegrad 

* UEa6 Jag presterar väl på denna nivå på grund av min erfarenhet 

5 PBa7 Att jag försöker göra det bästa jag kan är det som är viktigt för mig 

6 UVa8 Att prestera väl inom denna idrott är en av de saker jag värdesätter mest 

7 MEa9 Jag är fast besluten om att nå de mål jag satt upp för mig själv 

8 POSIa10 Jag vänder negativt till positivt 

9 SMa11 Jag kan förhålla mig till stress på ett bra sätt 

10 PJa12 Mitt självförtroende höjs när jag upplever att motståndaren är stressad 

11 DMa13 Jag har en god uppfattning om när jag ska växla taktik under en match 

12 UAESa14 Jag är exceptionellt stark inom min nivå och viktklass 

13 TTKa15 Min goda kondition hjälper mig att prestera bra 

14 TTTa16 Jag har en mycket god teknik 

* IHa17 Jag har svårt att kontrollera min ilska och blir ofta arg under en match 

* Öa18 Jag vet att ett överdrivet högt självförtroende kan skada min prestation 

* SEb19 När jag står inför svårigheter tror jag på mig själv 

15 MSb20 Jag glänser på grund av min mentala styrka 

16 Pb21 Jag har stor potential inom denna idrott och jag kommer att leva upp till den 

17 UUb22 Jag är absolut fokuserad på uppgiften, inget distraherar mig 

* IHb23 Jag fortsätter att försöka tills jag lyckas med det jag ska 

18 UEb24 Min erfarenhet gör mig starkare när jag presterar 

19 PBb25 Att göra mitt allra bästa är vad allting handlar om 

* UVb26 Jag värderar deltagandet i denna idrott som en av det mest värdefulla sakerna i mitt liv 

20 MEb27 Mitt engagemang kring att uppnå mina mål är starkt 

21 POSIb28 När det går dåligt försöker jag vända det till något positivt 

22 SMb29 Jag minimerar den inverkan som stress och press har på mig 

23 PJb30 Att se motståndaren känna av pressen av matchen bygger upp mitt självförtroende 

24 DMb31 Jag växlar taktik under match för att min motståndare inte ska kunna läsa mina 

attacker 

* UAESb32 Att jag är fysiskt stark är en av mina största styrkor 

* TTKb33 Jag upplever mig väldigt konditionsstark 

25 TTTb34 Min teknik är ofta överlägsen motståndarens 

26 Ib35 Om motståndaren gör mig frustrerad slutar jag inte förrän jag fått utlopp för min 

aggression 

* Öb36 Oavsett situation underskattar jag inte min motståndare 

* SEc37 Oavsett vilken press jag utsätts för tror jag på mig själv 

27 MSc38 Jag vet att jag har ett väldigt starkt psyke 

* Pc39 Jag känner att jag har en god framtid inom denna idrott 

28 UUc40 Jag blir inte distraherad, jag fokuserad på uppgiften 



 

 

29 IHc41 I en match fortsätter jag försöka tills jag når framgång 

30 UEc42 Min erfarenhet är av stor användning för mig 

31 PBc43 Att ha gjort mitt bästa är det som är viktigast för mig 

32 UVc44 Denna aktivitet är en av de viktigaste delarna i mitt liv 

33 MEc45 Oavsett vad som händer står jag trogen till mina mål 

34 POSIc46 Jag kan se det positiva när situationen är svår 

35 SMc47 Jag är duktig på att minimera effekterna av stress 

36 PJc48 Att uppleva att motståndaren inte hanterar stress lika bra som jag höjer mitt 

självförtroende 

37 DMc49 Jag vet när det är dags att överge en taktik för en som är bättre anpassad 

38 UAESc50 Min fysiska styrka hjälper mig att prestera väl 

* TTKc51 Jag upplever oftast att min kondition är bättre än med min motståndares kondition 

39 TTTc52 Det är på grund av min teknik som jag kan prestera väl under en match 

40 Ic53 Det händer ofta att jag använder mig av min aggression för att få som jag vill 

* Öc54 Jag litar på mina styrkor men jag är medveten om mina svagheter 

* SEd55 Trots att matchen inte går min väg så tror jag alltid på mig själv 

* MSd56 Jag anser mig vara mentalt tuff 

41 Pd57 Jag vet att jag har hög potential inom denna idrott 

42 UUd58 Jag har en förmåga att fokusera på match trots distraktioner 

43 UEd59 Mitt självförtroende kommer från mina erfarenheter 

* PBd60 När jag går en match vill jag prestera så bra jag kan 

44 UVd61 Att gå en match är något jag värdesätter högt 

45 MEd62 Jag försöker alltid uppnå mina målsättningar under en match 

46 POSId63 Oavsett vad som händer under en match är jag alltid positivt inställd 

47 SMd64 Under en match hanterar jag den press som jag upplever på ett bra sätt 

48 PJd65 När jag ser att motståndaren är obekväm höjs mitt självförtroende 

49 DMd66 Jag kan under matchens gång växla taktik för att maximera min prestation 

50 UAESd67 Jag är oftast fysiskt starkare än mina motståndare i min viktklass och nivå 

* TTKd68 Jag har en bra kondition och det leder till att jag kan prestera väl under en match 

* TTTd69 Min teknik gör att jag kan prestera väl under en match 

51 Id70 Motståndaren gör rätt i att inte göra mig arg, annars får den känna min vrede 

* Öd71 Mitt självförtroende är nära relaterat till mina faktiska kunskaper 

* SEe72 Jag upplever att jag har ett högt självförtroende under en match 

52 MSe73 Min mentala styrka är något som får mig att prestera bra under match 

53 Pe74 Om jag satsar på min idrott kan jag bli väldigt bra 

54 UUe75 Jag är konstant fokuserad på mig själv och motståndaren under matchen 

55 IHd76 Jag försöker konstant att tvinga min vilja på motståndaren och jag ger mig aldrig 

* UEe77 Träning med erfarna klubbkompisar gör mig redo för min match 

* PBe78 Jag gör alltid mitt yttersta när jag går en match 

56 UVe79 Det är viktigt för mig är att få tävla inom kampsport 

57 MEe80 Jag strävar alltid efter att uppnå mina målsättningar 

58 POSIe81 Jag kan tänka positivt trots att jag ligger i underläge 

59 SMe82 Jag är duktig på att hantera stress under en match 

60 PJe83 När motståndaren visar stor respekt för mig höjs mitt självförtroende 



 

 

* SEf84 Mitt självförtroende påverkas inte av vad motståndaren gör, utan förblir högt 

61 MSf85 Min motståndare kan inte mäta sig med min mentala styrka 

* Pf86 Upplevelsen av min framtida kapacitet är hög och jag kommer att uppnå den 

62 RUUf87 Jag tappar ofta fokus under en match 

63 IHe88 Trots att motståndaren lyckas med sina attacker vet jag att jag aldrig ger mig 

64 UEf89 Min erfarenhet från träning är av stor användning under match 

* PBf90 Oavsett om det gäller träning eller tävling så strävar jag efter att göra det bästa jag kan 

65 UVf91 Att tävla aktivt inom kampsport är det roligaste jag vet 

* MEf92 Jag följer de planer jag satt upp för en match oavsett vad som händer 

66 POSIf93 Trots att jag ligger efter försöker jag alltid tänka positivt 

* SMf94 Jag kan hantera den stress jag ställs inför när motståndarens attacker gör ont 

67 PJf95 Om motståndaren börjar tveka och visar ett lågt självförtroende höjs mitt 

självförtroende 

68 DMe96 Jag är duktig på att anpassa min taktik får att slå min motståndare 

* UAESe97 Mina motståndare kan inte mäta sig med min fysiska styrka 

69 TTKe98 Min kondition kan mäta sig med de bästa 

70 TTTe99 Jag litar på min teknik 

71 Ie100 Jag blir ofta irriterad och arg om saker inte går min väg 

* Öe101 Även om jag befinner mig i överläge och är nära att avgöra matchen försöker jag inte 

agera förhastat 

72 IHf102 Jag försöker ihärdigt tills jag lyckas med det jag ska i en match 

73 UEg103 Mina tidigare matcherfarenheter hjälper mig under match 

74 SMg104 Jag kan hantera stressen jag upplever när jag fysiskt känner mig utmattad 

75 PJg105 När motståndaren visar sig trött och sliten ökar mitt självförtroende 

76 UAESf106 Jag litar på min fysiska styrka 

77 TTKf107 Jag litar på min kondition 

* Öf108 Även om jag är bättre än motståndaren tar jag inte min prestation för givet 

78 IHg109 Trots att mina tekniker inte fungerar slutar jag aldrig att kämpa 

NR= Ordningsföljd i test, *=fråga ej inkluderat i slutgiltigt test, SE= Self- Efficacy, MS= Mentalt Självkoncept, P= 

Potential, UU= Uppgiftsspecifik Uppmärksamhet, IH=IHärdighet, UE=UppgfitsErfarenhet, PB= Personligt Bästa, 

UV=UppgiftsVärde, ME=MålEngagemang, POSI=Positivitet, SM=StressMinimering, PJ=PositivJämförelse, 

DM=DynamiskaMålsättningar, UAES=Tillit till Styrka, TTK= Tillit till Kondition, TTT= Tillit till Teknik, I= Ilska, Ö= 

Ödmjukhet  
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Användandet av KMT- test 

 

Mentalt självkoncept kan användas för att tyda till vilken grad KU uppfattar sig som mentalt 

tuff. Kategorin är knuten till self- concept som kan förklaras som hur individen förklarar sig 

själv (Gruber, 1986). Self- concept ses främst som en personlig egenskap med ett antal olika 

dimensioner, där physical self- concept är den mest framträdande inom idrottspsykologi (Fox, 

1997). I en studie utförd av Taylor och Fox (2005) fann de att individens uppfattning av sig 

själv kan ändras positivt tillsammans med träning. Berger (1996) föreslog att ett 

träningsprogram som är designat för att höja en individs self- concept bör innehålla 

erfarenheter av framgång, känslor av ökad fysisk kompetens och möjlighet att uppnå mål. För 

att förbättra mentala självkoncept hos KU kan de tillsammans med IR se över träningsmiljön 

för bästa möjliga utveckling. 

 

Kategorin potential belyser tro till framtida utveckling inom sporten. Kategorin behandlar 

self- concept i ett framtidsperspektiv (Middleton, et al., 2004a). Den upplevda framtida 

potentialen kan av olika omständigheter vara låg och om så är fallet kan KU tillsammans med 

IR rationellt diskutera vad som inverkar till dessa känslor samt arbeta med Bergers (1996) 

förslag till fortsatt utveckling. 

 

Resultatet från kategorin uppgiftsspecifik uppmärksamheten kan visa om KU har svårt att 

fokusera under matchtillfället när de står inför motgångar och/eller stor press (Middleton, et 

al., 2004a). Enligt Jones, et al.,(2002) kan en mentalt tuff individ vara fullt fokuserad på 

uppgiften trotts idrottsspecifika distraktioner och sociala distraktioner. Vidare besitter den 

mentalt tuffe individen en förmåga att ta fram fokus när det behövs samt kunna flytta fokus 

från den idrottsspecifika situationen när den ej längre är nödvändig. Nideffer (1976) förklarar 

uppmärksamhet genom två dimensioner. Den första dimensionen sträcker sig från en smal 

uppmärksamhet (koncentrera sig på ett fåtal ting) till en bred uppmärksamhet (att fokusera på 

ett flertal olika ting). Den andra dimensionen sträcker sig från en intern uppmärksamhet (är 

riktat till individens känslor och tankar) till en extern uppmärksamhet (är riktat till ting runt 

om individen). En IR kan analysera och arbeta med uppmärksamhetsstil, distraktionshantering 

samt försöka skapa en distraktionsreducerad miljö för KU.  

 

Kategorin ihärdighet mäter förmåga att under pressade situationer och/eller med motgångar 

vara fast besluten med att fortsätta försöka sitt bästa. Jones, et al. (2002) definierar en mentalt 

tuff individ som en person som har en orubblig ihärdighet och övertygelse till ett mål trots 

press och motgångar. Middleton (2004a) menar att en inre motivation är av stor betydelse för 

att en individ ska kunna vara mentalt tuff. En inre motivation är också något som krävs för att 

kunna upprätthålla en ihärdighet hos KU. En IR kan arbeta efter self-determination theory och 

försöka skapa en miljö som främjar självkontroll, upplevd kompetens och en familjär känsla 

(Deci, Ryan, 2000). 

 

Uppgiftserfarenhet är en kategori som behandlar hur erfarenhet påverkar prestation hos KU. 

Middleton, et al. (2004a) uppmärksammar att en idrottare lättare hanterar en situation när de 

redan upplevt den tidigare. KU kan utsätta sig för utmanande situationer under träning som 

förbereder denne inför en match. Det kan exempelvis vara att tränar på en högre intensitet än 

vanligt för att skapa en erfarenhet av hur det är att hantera en match under fysisk utmattning. 

Vidare kan IR hjälpa KU att bygga upp rutiner inför en match då detta exempelvis främjar 

hantering av stress (Lidor & Singer, 2000) 



 

 

 

Personligt bästa är en kategori som mäter vilja till att prestera sitt bästa i varje situation för 

KU. Enligt Middleton, et al. (2004a) härstammar viljan från en inre motivation och glädje till 

aktiviteten, vilket även tyder på hur roligt individen tycker det är att prestera under en match. 

För att hjälpa individen till att finna inre motivation till idrotten kan en IR likt kategorin 

ihärdighet ta hjälp av self- determination theory och skapa en familjär miljö där KU kan 

utveckla självförtroende och känsla av självkontroll (Deci & Ryan, 2000). 

 

Uppgiftsvärde förklarar till vilken grad KU prioriterar deltagande i sporten. Enligt Jones, et al. 

(2007) är en mentalt tuff individ en person som värderar sitt deltagande till idrotten till det 

högsta i sitt liv. Kategorin har samhörighet med både självförtroende (Bong, 2001) och teorier 

kring motivation (Husman, Derryberry, Crowson & Lomax, 2004) och den styr individens 

vilja till deltagande samt styrka av intensiteten (Middleton, et al., 2004a). Om KU inte 

värderar deltagande högt kan det bero på att de inte finner tillräcklig motivation till 

deltagandet, men det kan också finnas konflikter mellan andra aktiviteter som individen väljer 

att prioritera högre. Det kan vara viktigt att komma till insikt med resurser och begränsningar 

i livet för att själv skapa en kännedom till vad som kan uppnås inom sporten. Resultatet av 

denna kategori kan skapa en dialog mellan IR och KU om hur mycket resurser som finns för 

att uppnå ett specifikt mål. 

 

Målengagemang talar om till vilken grad KU finner att det är viktigt uppnå uppsatta mål. 

Enligt Middleton, et al. (2004a) besitter en mentalt tuff individ ett högt målengagemang. 

Detta är något KU bör eftersträva eftersom målsättningars syfte är att vägleda idrottare till 

bästa utveckling och prestation. Inom kampsport talas det mycket om att sätta upp en 

gameplane, vilket är en strategi för specifika motståndare som bygger på att nyttja individens 

styrkor mot motståndarens svagheter (Lane, 2004). För att kunna genomföra en gameplan 

krävs det ett högt målengagemang. KU kan även ta hjälp av en IR för att optimera dess 

målsättningsstrategier samt fostra dess målengagemang (Weinberg & Gould, 2006).  

 

Positivitet visar benägenhet att tänka positivt trots hög press och motgångar för KU. 

Middleton, et al., (2004a) definierar positivt tänkande som ett sätt att hantera känslor. Positivt 

tänkande kan argumenteras vara en mycket viktig faktor eftersom om KU inte kan se sig klara 

av att utföra en specifik teknik påverkar det självförtroendet (imaginal experiencs, vilket är en 

faktor som påverkar self-efficacy) och viljan (upplevd kompetens, vilket är en faktor i self- 

determination theory) till att utföra den (Bandura, 1977, Deci & Ryan, 2000). Om KU 

tenderar till att tänka i negativa banor kan de själva eller tillsammans med IR använda sig av 

självtals- strategier för att utveckla ett positivt tänkande (Vealey, 2007).  

 

Stressminimering utrycker upplevelse av att kunna minimera negativa effekter av stress och 

press för KU. Middleton, et al. (2004a) klassificerar stressminimering som ett sätt att hantera 

känslor och kopplar det till teorier kretsande kring stresshantering. Jones, et al. (2007) 

definierar en mentalt tuff individ som en person som har förmågan att hantera stress bättre än 

sina motståndare vid krav som ställs på utövaren utifrån sporten. KU kan själva eller 

tillsammans med IR utveckla olika stresshanteringsstrategier för att minimera dess effekter på 

prestationen. Det kan exempelvis vara genom självtal, visualisering och upprätthållanden av 

rutiner under träning och tävling (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002; Martens, Vealey & 

Burton, 1990; Weinberg & Gould, 2006).  

 



 

 

Kategorin positiv jämförelse behandlar till vilken grad KU kan utnyttja motståndarens tecken 

på svaghet till egen fördel. Middleton, et al. (2004a) definierar även denna kategori som ett 

sätt att hantera känslor. Inom kampsport är denna kategori extra viktig. Tecken på svaghet kan 

exempelvis vara osäkerhet, trötthet eller att motståndaren visar smärta. Enligt Sivertsson och 

Söderman (2008), Devonport (2006) och Middleton, et al. (2004a) kan KU dra stor nytta av 

detta eftersom det kan inverka positivt på dess självförtroende samt kan ge feedback på 

motståndarens kampvilja. Om KU inte tenderar till att använda sig av positiv jämförelse bör 

de själva eller tillsammans med IR försöka komma till insikt av dess betydelse.  

 

Kategorin dynamiska målsättningar visar hur benägen KU är att ändra taktik under matchens 

gång. Att ändra strategi och fatta nya beslut under tävlingsmomentet kan vara något KU drar 

sig för att göra eftersom det kan verka stressande (Weinberg & Gould, 2006). Förmågan att 

vara dynamisk kommer med stor sannolikhet från att KU erfarit och utsatts av många olika 

typer av tekniker och strategier. Genom erfarenhet och tillsammans med tränaren kan KU 

finna och genomföra nya målsättningar under matchtillfället. Med hjälp av denna kategori kan 

även samarbetet mellan tränare och KU ses över och effektiviseras. 

 

Kategorierna tillit till styrka, kondition och teknik behandlar förtroendet KU har till fysiska 

egenskaper. Self- efficacy är situationsspecifikt självförtroende till idrottarens uppfattning av 

hans/hennes möjligheter att lyckas i en specifik uppgift vid en specifik tid (Bandura, 1977). 

Kategorierna skapar en bild över situationsspecifika självförtroende i tre dimensioner. KU bör 

tillsammans med IR undersöka anledningen till bedömningen av tillit för varje fysiskt attribut. 

Exempelvis kan idrottaren uppfatta sig svag i överkroppen men stark i underkroppen, den kan 

uppleva att den har hög kondition men låg mjölksyretolerans och den kan uppleva att den är 

duktig på slagtekniker men sämre på sparktekniker. Kategorierna kan tillsammans vägleda 

prioritering i fortsatta träning, dels för att höja förtroende till egenskaper och dels för att 

vägleda utvecklingen av fysiska egenskaper. Vidare kan KU själva eller tillsammans med IR 

höja self- efficacy genom att utgå från de sex faktorer som utgör self- efficacy (Bandura, 

1977). 

 

Kategorin ilska visar hur benägna KU är att använda sig av sin ilska för att få sin vilja igenom 

och till vilken mån KU upplever att aggression styr dess beteenden under en match. Williams 

och Andersen (2007) menar att aggressiva beteenden oftast involverar ett högre risktagande, 

vilket i matchsituation kan vara ödestiget då det tenderar till att utesluta ett rationellt 

tänkande. Sivertsson och Söderman (2008) fann att aggressiva beteenden kan hindra en KU 

att få sin vilja igenom under en match. Vidare fann Devonport (2006) att ilska följt av 

aggressiva beteenden hämmade kickboxares förmåga att maximera deras prestation. KU kan 

tillsammans med IR komma till insikt till aggressiva beteendens negativa inverkningar på 

prestationen samt korrigera dessa. 


