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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan perfektionism och psykologiska 

färdigheter hos fotbollspelare. Studien utfördes på 207 fotbollsspelande gymnasieelever som 

alla gick någon form av fotbollslinje på respektive skola. Informanterna fick fylla i två 

stycken frågeformulär, Multidimensional Perfectionism Scale som mäter perfektionism och 

Ottawa Mental Skills Assessment Tool-3 som mäter idrottspsykologiska färdigheter. 

Resultatet analyserades med hjälp av statistikprogrammet PASW där korrelationer (Pearson) 

mellan sex dimensioner av perfektionism och tolv psykologiska färdigheter genomfördes. 

Resultatet visade att det fanns flera signifikanta samband mellan de sex dimensionerna inom 

perfektionism och de tolv psykologiska färdigheterna. 

 

Nyckelord: Fotboll, Negativ perfektionism, Positiv perfektionism, Psykologiska färdigheter  
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Abstract 

The purpose of the study was to examine the correlation between perfectionism and 

psychological skills in football players. 207 upper secondary school football players, who all 

were attending football as a choice of line at their respective school, participated in the study. 

The participants completed two questionnaires: the Multidimensional Perfectionism Scale 

which measure perfectionism and the Ottawa Mental Skills Assessment Tool-3 which 

measure psychological skills in sport. The result was analysed with the statistical software 

PASW where the correlations (Pearson) between the six dimensions of perfectionism and the 

twelve psychological skills. The result showed several significant correlations between the six 

dimensions of perfectionism and the twelve psychological skills.  

 

Keywords: Football, Negative perfectionism, Positive perfectionism, Psychological skills 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introduktion 

 

Perfektionism är ett relativt nytt ämne inom forskningen som dock har ökat kraftigt under de 

senaste åren. Perfektionism kan oftast uppfattas som något negativt, vilket kan bero på att den 

stora delen av forskningen associerar perfektionismen till dess negativa aspekt (Ulu, 2010). 

Perfektionism anses vara en negativ personlighetskaraktär som många fall resulterar i något 

oönskat, exempelvis en brist på en inre motivation (Hewitt & Fletts, 1991) . Trots detta kan 

idrottaren bli uppmanad av sin tränare, men även av andra personer i omgivningen, till att 

åstadkomma en perfektion i sitt utförande (Haase & Prapavessis, 2004). En förklaring kan 

vara den positiva konsekvensen som påverkar prestationen och de psykologiska färdigheterna 

på ett gynnsamt sätt (Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990; Terry-Short, Owens, Slade & 

Dewey, 1995).  

Studier visar att perfektionism kan påverka en persons perspektiv på sin kroppsuppfattning 

och prestation och som därmed kan leda till utbrändhet (Appleton, Hall & Hill, 2009) och 

även till ätstörningar (Sanford-Martens, Davidson, Yakushko, Martens & Hiton, 2010). På 

senare år har dock perfektionism relaterats till positiva effekter på prestationer med 

gynnsamma effekter såsom behov av att planera samt skapa strategier (Frost et al., 

1990). Psykologiska färdigheter har visats ha en inverkan på idrottslig prestation (Laguna & 

Ravizza, 2003). Denna inverkan påverkar prestationen positivt och forskare (Laguna & 

Ravizza, 2003; Thelwell & Maynard, 2003; Kruer, 2002) uppmanar därför idrottare att 

använda psykologiska färdigheter.  

Personligheten kan ha en inverkan i det mesta vi gör (Hill, Hall, Appleton & Kozub, 2008). 

Perfektionism har visat sig vara multidimensionell och som innefattar ett antal olika 

dimensioner (Frost et al., 1990; Hewitt & Fletts, 1991) vilket beskrivs senare i denna studie. 

Studier har genomförts utifrån dessa dimensioner, där forskare har haft i syfte att se ett 

samband mellan de perfektionistiska dimensionerna och ett antal obestämda variabler 

(Trumpeter, Watson & O‘Leary, 2006; Sassaroli, Lauro, Ruggiero, Mauri, Vinai & Frost 

2008). Det har visat sig att de olika perfektionistiska dimensionerna har samband med vissa 

psykologiska färdigheter som även påverkar dess användning (Hill, Hall, Appleton & Kozub, 

2008).  

Intresset för att studera perfektionism inom idrott har sin grund i att vilja förstå hur människor 

som har genomfört unika prestationer kan relatera det till perfektionism. Intresset är i 

sammanhange vilka egenskaper de idrottarna som uppvisar en hög grad av perfektionism 

besitter? I föreliggande studie studeras perfektionism med samlingsbegreppet psykologiska 

färdigheter som enligt Durand-Bush och Salmela (2001) innehåller tolv faktorer. Dessa 

beskrivs mer nedan  
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Begreppsdefinitioner 

 

   Psykologiska färdigheter  

Psykologiska färdigheter(eng: mental skills) är praktiska färdigheter och metoder som ska 

hjälpa personen i fråga att prestera på sin maximala prestationsnivå när det gäller psykiska, 

tekniska och taktiska aspekter (Durand-Bush och Salmela 2001). De används i flera olika 

situationer såsom inom förvärvslivet och rehabilitering, men i denna studie är fokus på 

idrottssituationer. Enligt Durand-Bush och Salmela (2001) finns det tolv psykologiska 

färdigheter och är följande:  

 

Målsättning: Står för objekt eller mål individen använder sig i syfte till att det ska vägleda och 

motivera till ett önskvärt resultat (Burton, 1993; ref i Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Självförtroende: Står för tron som individen har på sin egna förmåga (Orlick, 1991; ref i 

Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Engagemang: Handlar om individens driv till att slutföra de mål som sätts (Orlick, 1991; ref i 

Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Reaktioner på Stress: Kan vara ospecifika reaktioner från kroppen som den uttsäts för (Selye, 

1974; ref i Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Avslappning: Handlar om individens förmåga att kunna minska på psykologisk upphetsning, 

muskelspänning, hjärt-frekvens, och ångest (Williams & Harris, 1998; ref i Duran-Bush & 

Salmela, 2001). 

Kontroll av rädsla: Står för individens förmåga att hantera situationer eller delar i en 

prestation som orsakar rädsla (Rotella & Lerner, 1993; ref i Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Aktivering: Står för individens förmåga att kunna höja energi, motivation eller fokus i 

specifika situationer (Zaichkowsky & Takenaka, 1993; ref i Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Fokusering: Står för förmågan att kunna lägga sin uppmärksamhet på enbart relevanta 

faktorer för utförandet (Nideffer & Sagal, 1998; ref i Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Visualisering: Att kunna föreställa sig bilder på olika situationer (Murphy & Jowdy, 1992; ref 

i Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Strategier: Planering som innefattar reflektioner som vägleder tankar, emotioner och 

utföranden innan, efter och under tävling (Orlick & Partington, 1998 ; ref i Duran-Bush & 

Salmela, 2001). 

Mental träning: Innefattar en utveckling av färdigheter såsom tekniska utföranden och spel 

utan att genomföra det fysisk (Muphy & Jowdy, 1992; ref i Duran-Bush & Salmela, 2001). 

Återfokusering: Står för individens förmåga att kunna återfå en effektiv fokuseringen under 

en distraktion (Orlick, 1992;ref i Duran-Bush & Salmela, 2001). 
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    Perfektionism  

kan ses som en hög nivå av förväntningar och krav gällande prestationer hos både sig själv 

men även på andra (Haase & Prapavessi, 2004). En perfektionist kan definieras som en person 

med extremt höga mål och förväntningar på sig själv i olika områden (Burns, 1983; ref i 

Haase & Prapavessi, 2004;Hollander, 1965; ref i Frost, Marten, Lahart & Rosenblate, 1990). 

En prestation ska enligt perfektionisten vara absolut felfri annars är utförandet utan värde 

(Beck 1976; ref i Frost et al., 1990)  

Hamachek (1978; ref i Frost et al., 1990) skiljer på normal och neurotisk perfektionism. 

Normal perfektionism, vilket även benämns ‖positiv perfektionism‖,  innebär att individer 

känner att de kan vara mindre noggranna under situationens gång trots att målen är höga 

(Hamachek, 1978; ref i Frost et al., 1990). Positiv perfektionism (Terry-Short, Owens, Slade 

& Dewey, 1995) bidrar till ett beteende som får perfektionisten att nå de allra högsta och 

svåraste målen och drivs av viljan att lyckas.  Det som skiljer positiv perfektionism från det 

neurotiska är att den neurotiska perfektionisten eller negativa perfektionisten (Terry-Short et 

al., 1995) knappt tillåter några misstag samtidigt som de känner att de sällan gör ett tillräckligt 

bra jobb. Den neurotiska perfektionisten drivs av rädslan att misslyckas snarare än viljan att 

lyckas (Hamachek, 1978; ref i Frost et al., 1990; Terry-Short et al., 1995). 

Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer det presenteras två multidimensionella teorier, The Multidimensional 

Perfectionism (MPS, Frost et al., 1990) samt en vidareutvecklad version av The 

Multidimensional Perfectionism Scale (HF- MPS, Hewitt och Flett, 1991) att redovisas, för 

att ge en mer multidimensionell syn på perfektionism. Perfektionism har på senare år 

studerats utifrån en multidimensionell synsätt (Flett & Hewitt, 2005). Frost et al. (1990) och 

Hewitt och Flett (1991) delar in perfektionism i en positiv och en negativ aspekt. Det mesta av 

arbetet kommer utgå ifrån Frost MPS där instrumentet även är det samma.  

  The Multidimensional Perfectionism (Frost et al., 1990) 

Frost och kollegors (1990) MPS innefattar sex olika dimensioner: oron för misstag, den höga 

personliga standarden, syn på föräldrarnas höga förväntningar, syn på föräldrarnas kritik, 

tvivlen på den egna förmågan, preferensen till ordning och reda. Oro över misstag står för till 

vilken grad individen centraliserar misstagen, om de är förståeliga och godtagbara beroende 

på situationen eller om misstag inte är tillåtet. Den höga personliga standarden är det som 

förklarar perfektionistens orealistiska målsättningar och krav där individen ständigt kräver 

perfekta prestationer. Syn på föräldrarnas höga förväntningar och kritik beskriver föräldrarnas 

förväntningar på sitt barn och på vilken nivå kritiken befinner sig, om den är sträng och 

missuppfattande eller om den är mild och förstårlig. Denna dimension anses ha stark inverkan 

hos individen i tidigare åldrar där föräldrarnas krav och kritik senare implementeras hos 

barnet (Burns 1980; Horney 1950; ref i Saboonchi, 2000). Tvivlen på den egna förmågan 

beskriver individens attityd till utförandet. Individens förmåga att värdera det 

ansträngningskrav som ställs på utförandet påverkas av hur stark individens tro är på den egna 

förmågan. Men även i hur bra individen värderar ifall utförandet är fullbordat eller inte. 
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Preferensen till ordning och reda står för i vilken grad individen tenderar att vilja ha saker på 

sin ordinarie plats. Det är vanligt att perfektionisten är organiserade och ogillar när föremål ej 

står på sin ursprungliga plats (Saboonchi, 2000).  

Faktorer som oron över misstag och tvivel på förmåga är starkast relaterade till 

psykopatologiskt symptomen där oron över misstag var den komponenten som 

karaktäriserade perfektionismen allra starkast (Frost et al., 1990). Det har visat sig finnas ett 

samband med dimensionerna oron över misstag, tvivel på förmåga och en självkritisk 

depression vilket innebär depression som har orsakats av självkritik. Detta innebär att 

perfektionisten har varit alldeles för hård mot sig själv och på det sättet hamnat i en 

depression.  

När det gällde dimensionerna som hög personliga standarden och preferens till ordning och 

reda har det uppvisat en effekt som framkallar ett positivt beteende (Frost et al., 1990), men i 

vissa fall kan det även vara hälsosamt för människan (Sevlever & Rice, 2010). Frost et al. 

(1990) anser att perfektionistens beteende är beroende av interaktionen med andra faktorer till 

exempel att höga krav på prestation är negativt bland individer som har en hög oro över 

misstag. Den höga personliga standarden visade sig vara en positiv egenskap i kombination 

med att självkritik var på en låg nivå. Vilket kan beskrivas en individ i egenskap av att sätts 

upp höga mål men är samtidigt medveten om miljön och situationens utfall. Frost et al. (1990) 

menar att individer med en hög perfektionism utvecklar ett starkare symtom av psykopatologi 

än de med en lägre perfektionism, men beroende på hur dimensionerna interagerar kan utfallet 

annorlunda ut.  

  The Multidimensional Perfectionism (Hewitt & Flett, 1991) 

Hewitt och Flett (1991) utvecklade MPS med att utöka den med tre ytterligare faktorer (se 

figur 1): självorienterad perfektionism, extern orienterad perfektionism och en social 

perfektionism i syfte att skilja på intryck från det yttre(omgivningen) och inre (individen 

själv). Med självorienterad perfektionism menas att individen sätter upp mål för sig själv som 

senare kritiseras och värderas (Hewitt & Flett, 1991). Den så kallade extern orienterade 

perfektionism kännetecknas av att individen skapar förväntningar baserat på andra personers 

kapacitet. Individer med högt varde på denna dimension tenderar att ha orealistiska 

förväntningar på andras utföranden. Därför blir det viktigt för perfektionisten att de andra 

personerna är näst intill perfekta i sina utföranden på grund av att perfektionisten i senare 

skede kritiserar och utvärderar det som de har genomfört. Om självorienterad perfektionism 

och extern orienterad perfektionism är ett interpersonell perfektionistisk dimension i form av 

att förväntan och kritik skapas och utvecklas av individen så är social perfektionism ett 

intrapersonellt perfektionistiskt dimension, vilket är en tendens att upprätthålla en standard 

som individen tror att andra har om den själv (Hewitt & Flett, 1991). En perfektionist har ett 

behov av kontroll (Hewitt & Flett, 1991), därav är självorienterad och extern orienterad 

perfektionism två dimensioner där större delen av makten är i individens egna händer.  Social 

perfektionism är den mest okontrollerbara av de tre dimensionerna med tanke på att det är ett 

intrapersonell dimension där omgivningen kontrollerar nivån på förväntningarna. Därmed kan 

stressnivån vara hög då perfektionisten försöker mäta sig med omgivningens förväntningar 
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som han eller hon inte har någon klar uppfattning om. Självorienterad perfektionism är 

starkast relaterat till emotioner och därmed kan ett misslyckande orsaka mer negativa och 

känslostarkare konsekvenser.    

 

                    Perfektionism  

 

           Negativ perfektionsim         Positiv perfektionism 

 

 

Socialt orienterad             Extern orienterad                     Självorienterad 

perfektionism  perfektionism  perfektionism 

 

 

Oro över misstag                  Föräldrars    Preferens till 

                                            förväntningar                   ordning och reda 

 

 

Föräldrars kritik Tvivel på den   Hög personlig 

  egna förmågan     standard 

 

Figur 1: The Multidimensional Perfectionism Scale (Fritt efter Frost et al.,1990; Hewitt & 

Flett, 1991).  

 

Tidigare forskning 

  

 Positiv och negativ perfektionism 

I en studie av Terry-Short et al. (1995) delades deltagarna in i fyra olika grupper: personer 

med ätstörningar, personer med depressioner, elitidrottare och en kontrollgrupp. 

Perfektionism delades upp i en positiv och negativ aspekt utifrån de konsekvenser som 

speglar de förstärkningar ges ut, där positiv förstärkning associeras med positiv perfektionism 

och där negativ förstärkning associeras med negativ perfektionism. Med förstärkning syftar 

Therry-Short och kollegor (1995) på ett visst utfall då en positiv förstärkning kan vara ett 

upphöjt självförtroende. Resultatet visar att elitidrottarna uppvisade högst nivå av positiv 

perfektionism och lägst nivå av negativ perfektionism. Informanterna med ätstörningar 

uppvisade lägre nivå av positiv perfektionism, även om det inte skiljer sig avsevärt ifrån 

elitidrottarna. Det som däremot skiljde dem åt var den stora skillnaden gällande den negativa 

förstärkningen då de med ätstörningar uppvisade ett högre värde inom denna dimension än 
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elitidrottarna. Överlag visar resultatet att de icke kliniska grupperna (kontrollgruppen och 

elitidrottarna) har ett högre värde av positiv förstärkning än vad de har av negativ förstärkning 

(Therry-Shirt et al., 1995). De kliniska grupperna (ätstörningar och depressioner) uppvisade 

ett motsatt resultat där det fanns ett högre negativt värde och ett lägre positivt värde (Therry-

Short et al., 1995). Elitidrottarna uppvisade ett generellt högt värde på den totala 

perfektionism-skalan men använde perfektionismen till sin fördel.  

Fedewa et al. (2005) gjorde en studie om perfektionismens positiva och negativa aspekt i 

relation till skam på en grupp studenter. Syftet med studien var att lyfta fram de adaptiva och 

de maladaptiva egenskaperna inom perfektionism. Resultaten visade ett starkt samband 

mellan negativ perfektionism och maladaptiv beteende (oro). Resultatet visade även att 

negativ perfektionism var starkt associerat med skam, vilket förklarar den negativa 

perfektionismens maladaptiva funktion. Det fanns även ett samband mellan positiv 

perfektionism och känslan av stolthet samt att en negativ korrelation med känslan av skam 

uppvisades. Fedewa et al. (2005) menade att den positiva perfektionismen är adaptiv då den 

positiva korrelerade med stolthet som i sin tur uppvisade en negativ korrelation med skam 

som ansågs vara mer maladaptiv. Resultatet som framkom stämde överens med det Hamachek 

(1978; ref i Fedewa et al., 2005) påvisade, vilket var att ett positivt perfektionistiskt beteende 

förstärks genom beröm och en känsla av fullbordan. Vid ett misslyckande resulterar det i ett 

adaptivt beteende som gör att individerna jobbade hårdare. Personer med denna normala 

perfektionism kan uppleva en känsla av fullbordan oavsett om det har skett ett litet misstag 

vilket inte en person med negativ perfektionism skulle uppleva. Individer med en positiv 

perfektionism är även mer flexibla under situationens gång, där begreppet positiv 

perfektionism hade ett samband med viljan att komma överens (Ram, 2005). Detta menar 

Ram (2005), kan förklara den positiva perfektionistens mer öppna syn på vad de anser vara en 

fullbordad prestation.   

Fedewa et al. (2005) presenterade att positiv perfektionism var korrelerat med stress då den 

generella stressnivån ökade i samband med en ökning av positiv perfektionism. Det skedde 

även en ökning av den funktionella stresshanteringen vars uppgift är att dämpa den generella 

stressen (Fedewa et al., 2005). Fedewa et al. (2005) menar att det är viktigt att påpeka är att 

ökningen av den funktionella stresshanteringen var i kombination med en motivation till att 

vilja uppnå något (eng: achievement motivation). Den negativa perfektionismen hade en 

motsatt effekt i jämförelse med den positiva perfektionismen då faktorer som dysfunktionell 

stresshantering, oro och stress ökade parallellt med en ökning av negativ perfektionism. Den 

så kallade totala perfektionismen (vilket står för både positiv och negativ perfektionism) 

visade sig ha ett positivt samband med bland annat stress och neuroticism (Fedewa et al., 

2005). Detta förklarar att perfektionism är något som generellt sätt är negativt men som kan 

vara till sin fördel i förhållande till hur det används och om den är adaptiva eller maladaptiva 

(Fedewa et al., 2005).  
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Psykologiska färdigheter 

Användningen av psykologiska färdigheter tenderar att vara högre bland idrottare under 

tävlingsförhållanden till skillnad från träningstillfällen (Thomas, Murphy & Hardy, 1999; ref i 

Laguna & Ravizza, 2003). Träning är en viktig komponent i idrottarens strävan till att bli 

framgångsrik eftersom det är i träning som idrottaren kan utveckla de färdigheter som är 

relevanta just till sporten (Laguna & Ravizza, 2003). En studie av McCann (1995; ref i 

Laguna & Ravizza, 2003) visar att 99 % av ett antal ambitiösa idrottare föredrar att spendera 

tid på träning än på tävling. Ändå föredrar idrottare att använda de psykologiska färdigheterna 

i stora delar under tävling (Laguna & Ravizza, 2003). Detta har även framkommit i fler 

studier som visar på fördelningen bland idrottarnas val vid användning av psykologiska 

färdigheter, där exempelvis målsättning och visualisering används allt oftare under tävling än 

träning (Barr & Hall, 1992; Hall, Rodgers, & Barr, 1990; Weinberg, Burton, Yukelson, & 

Weigand, 1993; ref i Laguna & Ravizza, 2003). Dessa resonemang visade sig stämma överens 

med det som framkom i Laguna och Ravizzas (2003) studie där endast 5,5 % av 199 deltagare 

hade en hög användning av psykologiska färdigheter under träning gentemot 25,6 % under 

tävling. Laguna och Ravizza (2003) menar att det kan bero på att idrottarna inte har förstått 

det samband som finns mellan träning och tävling och därmed tror att deras förmåga att kunna 

använda psykologiska färdigheter under tävling utvecklas endast under tävlingstillfällen 

(Laguna & Ravizza, 2003). En annan orsak kan vara att idrottarna föredrar att spara på sin 

energi till tävlingssammanhang (Laguna & Ravizza, 2003). Barr och Hall (1992; ref i Laguna 

& Ravizza 2003) menar att användningen av psykologiska färdigheter skulle kunna öka om 

idrottarna får reda på fördelarna i användning av dessa samt på vilket sätt de ska bemästras.  

Studier pekar på att idrottare bör använda sig av psykologiska färdigheter då det har resulterat 

i att idrottare tenderar att prestera bättre (Kruer, 2002). Det blir då viktigt att tränaren har en 

positiv syn på effekten av psykologiska färdigheter som han kan överföra till idrottarna 

(Laguna & Ravizza, 2003).  Enligt Williams (1986; ref i Kruer, 2002) anser de flesta tränare 

och idrottare att ca 40-90 % av en framgångsrik idrottslig prestation har berott på 

psykologiska färdigheter. Detta påstående visade sig stämma överens med det som framkom i 

Kruer (2002) studie där en ökning av psykologiska färdigheter ledde till att de offensiva 

fotbollspelarna i studien gjorde fler mål. Detta samband gällde speciellt vid en ökning av 

koncentration och självförtroende bland män och kvinnor. Det som skiljde könen åt var att 

detta stämde bland männen i alla divisioner medan det endast stämde överens bland kvinnor i 

den högsta divisionen. 

Thelwell och Maynard (2003) fick fram in sin studie att målsättning, aktivering och 

regleringsstrategier, self-talk och visualisering är effektiva faktorer till en förbättrad 

prestation. En av anledningarna till att tillämpningen av psykologiska färdigheter kan påverka 

en prestation positivt kan bero på att det skapar ett lugn inför ett utförande (Fletcher & 

Hanton, 2001). Ängslan inför en tävling tenderar att vara lägre bland idrottare som använder 

sig av psykologiska färdigheter (Fletcher & Hanton, 2001). De idrottare i studien som 

använde sig av avslappningsmetoder presenterade ett stabilare lugn både kognitivt och 

somatiskt till skillnad från de som inte gjorde någon avslappning alls (Fletcher & Hanton, 

2001). Men detta lugn som innefann sig hos idrottarna berodde inte enbart på 
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avslappningsmetoderna enligt Fletcher & Hanton (2001) utan det visade sig även finnas en 

relation mellan lugnet och självförtroendet då dessa idrottare också hade ett starkare 

självförtroende. Det intressanta med Fletcher och Hantons (2003) undersökning var att 

faktorer som ‖self-talk‖ (den inre dialogen), visualisering och målsättning inte ansågs påverka 

ängslan och lugnet särskilt mycket. Men i en studie av Thomas och Fogartys (1997) studie 

framkom det att self-talk och visualisering påverkade prestationen. Den gruppen som använde 

sig av visualisering och self-talk under perioden då studien utfördes sänkte sina handikapp i 

golf till skillnad från den gruppen som inte använde sig av de psykologiska färdigheterna 

(Thomas & Fogarty, 1997).  

   Perfektionism relaterat till psykologiska färdigheter 

Att ha en hög standard är en väsentlig del inom idrott men speciellt inom elitidrott då det kan 

vara till fördel i prestationstillfället (Koivula, Hassmén, & Fallby, 2001). Att idrottaren 

visualiserar exempelvis en perfekt dribbling eller ett perfekt mål är ett beteende som är väldigt 

vanligt (Koivula et al., 2001). Tidigare studier har visat att personliga mål, och att jämföra sig 

med andra har en inverkan på individens självförtroende och upplevelse av stress och oro 

(Jones, Swain, & Cale, 1991; Lane, Terry, & Karageorghis, 1995; ref i Koivula et al., (2001).  

Den perfektionistiska dimensionen hög personlig standard har visats kunna relateras till 

positiva mentala attityder till exempel: driv till att lyckas, tävlingsinriktat självförtroende, den 

egna förmågan att hantera både framgång och misslyckanden och låg nivå av ängsla och oro 

(Hill, Hall, Appleton & Kozub, 2008). Koivula et al. (2001) menar att detta leder till att 

idrottaren oroar sig och har negativa tankar inför en tävling. De menar även att detta skapar ett 

sämre självförtroende hos idrottaren och orsakar en sämre koncentrationsförmåga samt att 

idrottaren reagerar negativt på misstag. Den ovanstående beskrivningen av perfektionism 

beskriver den negativa aspekten som även inkluderar en socialt orienterad perfektionism 

(Hewitt & Flett, 1991; Saboonchi & Lundh 1997). Den kännetecknas av att individen 

fokuserar på omgivningens förväntan och bedömning om sig själv (Hewitt & Flett, 1991; 

Saboonchi & Lundh 1997). Den negativa reaktionen skapas av att individen med en hög nivå 

av oro över misstag ältar sina eventuella misstag. Det har även visats sig att dessa personer 

visualiserar fler negativa bilder och har svårare att glömma misstag p.g.a. sin ständiga inre 

dialog (Frost & Henderson 1991).   

I Koivula och kollegors (2001) studie framkom det ett samband mellan de olika 

perfektionistiska dimensionerna utifrån Frost och kollegors (1990) MPS och ängslan samt 

självförtroende. Idrottare med ett starkt grundsjälvförtroende men även med ett så kallat 

förtjänat självförtroende, som har fått sin styrka av tidigare framgångsrika prestationer, visade 

sig finnas bland individer med en hög personlig standard. Detta samband ledde till att dessa 

idrottare hade en lägre nivå av oron över misstag samt även en lägre nivå av tvivel på den 

egna förmågan. Därmed visade det sig att ett lågt självförtroende ledde till att individer hade 

en högre nivå av oro över misstag och tvivel på den egna förmågan. Idrottare med den 

positiva sambandsvarianten upplever sällan en kognitiv och somatisk ängsla och är därför mer 

drivna till att uppnå framgång än av oron över av att misslyckas (Koivula et al., 2001). Detta 

resultat överensstämmer med resultatet från Saboonchi och Lundh (1997) studie där det även 
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framkom att oron över misstag, tvivel på den egna förmågan och social orienterad 

perfektionism hade en stark relation till ängsla. Koivula et al. (2001) menar att individer med 

den positiva interaktionen föredrar att utmana sig själv på grund av möjligheten att kunna 

förbättra ett redan starkt självförtroende. Detta kan påminna om det som karaktäriserar den 

positiva perfektionisten och därmed kan det förklarar uppkomsten av det mod som 

förekommer hos idrottaren. Detta driv som gör att idrottaren vågar delta i ‖nya‖ utmaningar 

kan bero på den funktionella stresshanteringen (Fedewa et al., 2005). Perfektionism har en 

positiv korrelation med stress men konsekvensen av denna stressnivå beror på om individen 

har en positiv eller en negativ variant av perfektionism (Fedewa et al., 2005). Anledningen till 

att den positiva perfektionisten har en funktionell stresshantering kan bero på att den 

individen är entusiastisk (Larijani & Besharat, 2010) vilket leder till en funktionell hantering 

av stress och en dämpning av stressnivån (Fedewa et al. 2005).   

Individens perfektionism har visats sig skilja i användningen av målsättning, där dimensionen 

hög personlig standard har en positiv korrelation med prestation och ‖mastery‖ medan Oron 

över misstag korrelerade endast med prestationsmål (Lemyre, Hall & Roberts, 2008).  En 

anledning till denna differens kan bero på att hög personlig standard är associerat med positiv 

perfektionism som innefattar ett bemötande förhållningssätt gentemot mål och drivs av 

möjligheten till framgång (Slade & Owens, 1998; ref i Stoeber, Uphill & Hotham 2009; 

Stoeber et al), medans den orosbesatta perfektionisten (Oron över misstag) i egenskap av 

negativ perfektionism fokuserar på att undvika fel och utmanar sig inte till ‖mastery‖ mål.  

Stoeber , Upphill och Hotham, (2009) kom även fram till en positiv korrelation mellan hög 

personlig standard och prestation men även att ‖mastery‖ mål påverkade prestationen positivt. 

‖Mastery‖ mål kan även ses som ego eller resultat mål (Stoeber et al., 2009). De som hade en 

högre personlig standard presterade bättre än de idrottare som hade en lägre personlig 

standard (Stoeber et al., 2009). Det visade sig till och med att idrottare som drevs av att 

prestera bättre än andra tenderade att få ett bättre resultat än de som inte hade den 

motivationen. Detta förklaras med att undvikande mål, med andra ord mål där idrottaren 

försöker undvika en viss prestation, hade en negativ korrelation med prestationen och därmed 

presterade de mycket sämre (Stoeber et al., 2009). Alltså de bemötande målen (eng: 

performance-approach goal) och de undvikande målen (eng: performance-avoidance goal) 

förutsade två olika idrottsliga prestationer. Bland de idrottare som hade bemötande mål kunde 

forskarna förutse positiva prestationer vilket visade sig korrelera tvärtom gentemot de 

idrottare som hade undvikande mål (Stoeber et al., 2009). Detta kan bero på att ‖mastery‖ och 

bemötande prestationsmål (performance-approach goal) var relaterat till perfektion till 

skillnad från undvikande mål (avoidance performance goal) som inte hade den relationen 

(Stoeber, Stoll, Pescheck & Otto, 2008).  
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Syfte  

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan perfektionism och psykologiska 

färdigheter hos fotbollspelare.  

 

Metod 

Informanter 

I studien deltog 207 fotbollsspelare varav 152 var män och 55 var kvinnor. De var mellan 15-

19 år (m=16,5 sd= 0,8) och alla informanter gick fotbollsinriktning på sin gymnasieskola med 

antingen regional- eller riksintag. Deltagarna var från skolor i Halmstad, Varberg, Falkenberg, 

Göteborg och Ängelholm. Skolorna valdes ut på två olika sätt. Dels från Svenska 

fotbollsförbundets förteckning över skolorna. Ytterligare skolor valdes ut baserat på ett 

bekvämlighetsurval, där skolor som låg på närmre avstånd från Halmstad prioriterades pga 

brist på tid och för att författarna gärna ville vara på plats och presentera studien för 

informanterna. Det förekom inget externt bortfall då alla var på plats och fyllde i enkäten men 

det förekom dock internt bortfall i studien då fem enkäter var tvungna att tas bort då dessa inte 

var korrekt ifyllda. 

Instrument  

  Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT-3) 

OMSAT-3 (Durand-Bush, Salmela & Green-Demers, 2001) är ett psykologiskt test (se bilaga 

1)  som mäter tolv stycken psykologiska färdigheter som i sin tur är uppdelade i tre stora 

kategorier (Durand-Bush, Salmela & Green-Demers, 2001). Den första är grundläggande 

färdigheter som upplevs vara en huvudbeståndsdel när den gäller att hålla en konsekvent hög 

nivå på sina idrottsprestationer, man kan säga att dessa är byggstenar för att kunna utveckla 

fler psykologiska färdigheter. De psykologiska färdigheter som utgör denna kategori är; 

målsättning, självförtroende och engagemang (Durand-Bush, Salmela & Green-Demers, 

2001). Exempel på en fråga som beskriver målsättning år ‖ Jag sätter upp mål för min träning 

varje dag‖. 

Den andra kategorin är psykosomatiska färdigheter som beskriver dels variationen i 

arousalnivån men även hur mental och fysisk intensitet kan användas till ens fördel. De 

färdigheter som utgör denna kategori är stressreaktioner, kontroll av rädsla, avslappning och 

aktivering. Exempel på en fråga som beskriver stress är ‖ Jag upplever problem med prestera 

eftersom jag är för nervös‖. 

Den tredje och sista kategorin är kognitiva färdigheter som är beroende av så kallade 

kognitiva processer där exempelvis perception, lärande, minne och resonerande ingår 

(Durand-Bush, Salmela & Green-Demers, 2001). De psykologiska färdigheter som utgör 

denna kategori är visualisering, mental träning, fokusering, återfokusering och strategier. 
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Exempel på fråga som beskriver fokusering är ‖ Jag har svårt att bibehålla koncentrationen 

under en hel match‖. 

Formuläret består av 48 frågor (fyra stycken för varje färdighet) där varje fråga besvaras med 

hjälp av en sju-gradig likertskala där 1 står för ‖från håller inte alls med‖ till 5 som står för 

‖håller absolut med‖.  Sedan läggs poängen ihop och man får tolv stycken poängsummor, en 

för vardera färdighet. Testet har funnits i ganska många år och används i många olika studier 

vilket ger en god validitet. För att säkerställa en bra reliabilitet så genomfördes flera tester 

vilket gav ett gott resultat (Durand-Bush och Salmela 2001). 

   Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) 

MPS (se bilaga 2) innefattar det sex dimensionerna: oro över misstag, personlig standard, 

föräldrars förväntan, föräldrars kritik, tvivel på egen förmåga och preferens till ordning och 

reda. MPS är ett mätinstrument i form av en enkät där informationen samlas in genom frågor. 

De 35 frågorna besvaras med hjälp av en 1-5 likertskala, där 1 står för ‖Stämmer inte alls‖ 

och 5 för ‖Stämmer precis‖. Frågorna berör alla sex dimensioner och exempel på frågor är: 

Oron över misstag; ‖Om jag misslyckas i arbetet (skolan) innebär det att jag är en misslyckad 

person‖, Personlig standard; ‖Om jag inte ställer mycket höga krav på mig själv, kommer jag 

förmodligen aldrig att bli något annat än en medelmåtta‖, Föräldrars förväntan; ‖Mina 

föräldrar ställde mycket höga krav på mig‖, Föräldrars kritik; ‖Som barn blev jag bestraffad 

när jag inte gjorde allt perfekt‖, Tvivel på egen förmåga; ‖Även när jag gör någonting mycket 

noggrant upplever jag ofta att det inte är helt rätt‖ samt Organisering; ‖Det är mycket viktigt 

för mig att ha ordning på saker och ting‖. Även detta test har används i flera olika studier 

vilket ger en god validitet. Även här har det gjorts flera reliabilitetstest som säkerställer att en 

god reliabilitet finns (Frost et al., 1990). 

Procedur 

Första kontakten togs via telefonsamtal till skolornas idrottsansvariga (idrottskoordinatorer, 

fotbollstränare, idrottssamordnare), där studien och syftet presenterades. Om fortsatt intresse 

fanns så e-postades ett informationsblad (se bilaga 3) tillsammans med enkäterna för 

ytterligare information. Därefter togs ytterligare en kontakt där datum och tid för besök 

bokades. Totalt kontaktades sex skolor och av dessa besöktes fem då en av skolorna inte 

kunde hitta någon tid för besök. Till denna skola e-postades enkäterna och de skickades sedan 

tillbaka via brev. I samband med att enkäterna fylldes i vilket tog 15-20 minuter så 

presenterades studien för deltagarna samt att de etiska aspekterna tydliggjordes, det vill säga 

att testerna var frivilliga, att informationen skulle behandla konfidentiellt och att resultaten 

skulle analyseras på gruppnivå.  

Dataanalys 

För analyen användes statistikprogrammet Predictive Analytics SoftWare (PASW) där 

korrelationer av typen Pearson gjordes för att undersöka signifikanta samband mellan det sex 

perfektionismdimensionerna och det tolv psykologiska färdigheterna.  
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Resultat 

 

Korrelationer av typen Pearson genomfördes mellan de sex dimensionerna av perfektionism 

och de tolv psykologiska färdigheterna. Resultatet av dessa beräkningar kan ses i Tabell 1.  

Tabell 1: Korrelationer mellan pefektionism och psykologiska färdigheter (n=207) 

 

       Oro över Hög personlig Föräldrars Föräldrars Tvivel      Preferens till 

       misstag  standard   förväntan kritik                  ordning & reda 

 

 

Målsättning       .114 .450**   .046 -.005 .016          .297** 

 

Självförtroende  -.076 .271**   .059 -.089             -.175*       .189**

   

Engagemang       .142* -462**   .101 .014 .027          .235** 

 

Stressreaktion     .256** .025   -.011 .145* .353**      .086 

 

Rädsla       .325** .116   .270** .398** .445**      .044 

 

Avslappning      -.195** -.081   .116 -.089 -.157*      -.157* 

 

Aktivering      -.074 .211**   .033 -.144* -.096         .121 

 

Fokusering          .217** .056   .149* .241** .308**     -.015 

 

Återfokusering    .331** .177*    .141* .225** .336**      .062 

 

Visualisering        .093 .289**    .169* -125 .016          .092 

 

Mental träning     .211** .344**    .114 .110 .032          .200** 

 

Strategier        .108 .238**    .157* .163* .074          .195** 

 

*= signifikant på 0,05 nivån **= signifikant på 0,01 nivån 

 

Dimensionen Oro för misstag visade sig ha positiva signifikanta samband med engagemang 

(r= .142, p<0.05), stressreaktion (r= .256, p<0.01), rädsla (r= .325, p<0.01), fokusering (r= 

.217, p<0.01), återfokusering (r= .331, p<0.01), mental träning (r= .211, p<0.01) och negativt 

signifikant samband med avslappning (r= -.195, p<0.01). 

Dimensionen personlig standard hade positiva signifikanta samband med målsättning (r= 

.450, p<0.01), självförtroende (r= .271, p<0.01), engagemang (r= .462, p<0.01), aktivering 

(r=.211, p<0.01), återfokusering (r= .177, p<0.05), visualisering (r= .289, p<0.01), mental 

träning (r= .344, p<0.01) och strategier (r= .238, p<0.01). 
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Dimensionen föräldrars förväntningar hade positiva signifikanta samband med rädsla (r=.270, 

p<0.01), fokusering (r=.149,p<0.05), återfokusering (r=.141, p<0.05), visualisering (r=.169, 

p<0.05) och strategier (r=.154, p<0.05). 

Dimensionen föräldrars kritik hade positiva signifikanta samband med stressreaktion (r= .145, 

p<0.05), rädsla (r= .398, p<0.01), aktivering (r= -.144, p<0.05), fokusering (r= .241, p<0.01), 

återfokusering (r= .225, p<0.01), strategier (r= .163, p<0.05) och negativt signifikant samband 

med aktivering (r= -.144, p<0.05). 

Dimensionen tvivel hade positiva signifikanta samband med stressreaktion (r= .353, p<0.01), 

rädsla (r= .445, p<0.01), fokusering (r= .308, p<0.01) och återfokusering (r= .336,p<0.01) och 

negativa signifikanta samband med självförtroende (r= -.175, p<0.05) och avslappning        

(r= -.157, p<0.05). 

Dimensionen preferens till ordning och reda hade positiva signifikanta samband med 

målsättning (r= .297, p<0.01), självförtroende (r= .189, p<0.01) engagemang (r= .235, 

p<0.01, mental träning (r= .200, p<0.01) och strategier (r=.195, p<0.01) och negativt 

signifikant samband med, avslappning r= -.157, p<0.05). 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan perfektionism och psykologiska 

färdigheter hos fotbollsspelare. I diskussionen kommer de samband som framkom att 

presenteras. Sambanden kopplas därefter till tidigare forskning och teoretisk referensram.  

 

Oro över misstag  

I dimensionen oro över misstag framkom ett positivt signifikant samband med stressreaktion, 

rädsla och återfokusering, men även ett negativt signifikant samband med avslappning. Detta 

resultat går i linje med tidigare forskning där dimensionen oro över misstag har associerats 

med negativa faktorer (Frost & Henderson, 1991; Koivula et al., 2001; Saboonchi & Lund, 

1997).  

Saboonchi och Lund (1997) fann att oro över misstag hade ett starkt samband med ängslan 

som kan styrka det samband som erhölls med oro över misstag och rädsla i denna studie. 

Även Koivula och kollegor (2001) fann ett samband mellan oro över misstag och ett lågt 

självförtroende. Det framkom också att det fanns ett negativt signifikant samband mellan oro 

över misstag och avslappning vilket kan bero på det samband som finns med rädsla och 

återfokusering.  

Oro över misstag hade ett positivt samband med psykologiska färdigheter som kan anses som 

negativa. Det samband som uppkom kan gå i hand med att oro över misstag har en negativ 

beskrivning, då det kännetecknas av vilken grad individen fokuserar på misstag (Frost et al. 

1990). I allmänhet uppfattas perfektionism som något negativt (Ulu, 2010) men som på senare 

tid har förändrats efter det resultat som har redovisat dess positiva sida, vilket även har 

framkommit i denna studie. Men denna negativa uppfattning som kanske finns bland 

människor kan bero på exempelvis att oro över misstag var den dimensionen som 
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karaktäriserade perfektionism allra starkast (Frost et al., 1990). Frost et al. (1990) framkom 

det även att oro för misstag har ett starkt samband med depression. Det kan därför antas att 

sådana resultat bidrar till en allmän uppfattning om att perfektionism är negativ, utan att 

hänsyn tas till de positiva faktorerna. Istället kan det alltså argumenteras för att det 

huvudsakligen är en viss dimension som framkallar de negativa effekterna hos individen. 

Intressant i sammanhanget är hur det kommer sig att oro över misstag har sådana samband till 

negativa faktorer? Frost och Hendersons (1991) studie framkom det att individer med en hög 

nivå av oro över misstag tenderar att älta sina misstag samt visualisera många negativa bilder. 

Detta kan vara en anledning till att individer med en hög nivå av oro över misstag upplever 

sig vara stressade och har en ständigt återkommande ängsla vilket leder till att de sällan kände 

att de kunde slappna av. Dessa individer har även ett sämre självförtroende vilket gjorde 

stresshanteringen samt hanteringen mot ängslan svårare (Koivula et al., 2001).  

Fotbollsspelare med en hög nivå av oro över misstag kan kännetecknas som tillbakadragna 

och som inte vågar att ta för sig på grund av den rädslan de har för att misslyckas. Detta kan 

hämma fotbollsspelarens utvecklingsförmåga då individen inte har modet att våga satsa på de 

högre och lite svårare målen. Det har framkommit att personer med ett avvikande och 

tillbakadraget beteende, vilket utmärker en fotbollsspelare med hög nivå av oro över misstag, 

även presterar sämre (Stoeber et al., 2009). Stoeber et al. (2009) presenterade att det fanns en 

negativ korrelation mellan avvikande mål och prestation.  

I denna studie framkom ett mycket intressant resultat och det var det positiva sambandet som 

tycks finnas mellan oro för misstag och återfokusering. I och med detta resultat kan det betyda 

att den rädsla som skapas hos fotbollsspelaren tenderar att skärpa hans/hennes koncentration. 

Med tanke på att individer med en hög nivå av oro över misstag tenderar att älta sina misstag 

kan det därmed betyda att de bevarar fokuseringen kring ämnet. Men sedan återstår det att ta 

reda på vad för slags typ av återfokusering som väl kommer fram. Är det en återfokusering 

där fotbollsspelaren kan fokusera på det relevanta som därmed utvecklar 

prestationspotentialen eller är det en hämmande variant där fokusering ligger på omgivningen 

och de irrelevanta.  

Hög personlig standard  

I denna dimension uppkom det ett positivt signifikant samband med engagemang, målsättning 

och mental träning. Hög personlig standard hade ett samband med de psykologiska faktorer 

som kan anses vara positiva vilket går i linje med tidigare studier (Koivula et al., 2001; Hill et 

al., 2008; Frost et al., 1990). Det framkom ett liknande resultat som i Hill och kollegors 

(2008) studie, det vill säga en hög personlig standard hade ett samband med positiva mentala 

attityder vilket innefattar; strävan mot att lyckas, tävlingsinriktat självförtroende, den egna 

förmågan att hantera både framgång och misslyckanden och låg nivå av ängsla och oro. 

Koivula et al. (2008) fick även fram att individer med en hög personlig standard tenderar att 

ha ett större engagemang vilket även visade sig i denna studie.  

Ett annat intressant resultat som förekom i denna studie var att de individer med en hög 

personlig standard hade inget samband med exempelvis rädsla och stress eller något utav de 

andra så kallade ‖negativa‖ psykologiska färdigheter. Detta samband påvisas i Koivula och 
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kollegors (2008) forskning där det visade sig att en individ med en hög personlig standard inte 

hade association med ängsla och oro (Koivula et al., 2008).  

Som i Koivula och kollegors (2001) studie tenderar dessa personer ha ett högre 

självförtroende vilket kan vara en stark källa till anknytningar av många positiva egenskaper. 

Det höga självförtroendet ansågs vara en anledning till att individer med en hög personlig 

standard sällan varken upplevde en somatisk eller en kognitiv ängsla. Därmed kan detta 

förklara anledningen till att det inte fanns ett samband mellan hög personlig standard och 

stressreaktioner.  

Denna kombination har visat sig påverka prestationen positivt då dessa kännetecknas som 

bemötande mål (Stoeber et al., 2009). Det engagemang som tenderade att höra ihop med 

personlig standard kan ses som ett extra driv som motiverar individen till att våga sätta upp 

svårare mål. När individen väl uppfyller de svårare målen är det de tillfällena som han eller 

hon skiljer sig från mängden. Stoeber et al. (2008) visade det sig att bemötande men även 

‖mastery‖ mål var relaterat med perfektion. Detta kan då stärka de förhoppningar som säger 

att individer i denna studie som har en hög personlig standard tenderar att ha ett högt 

självförtroende och med sitt engagemang vågar sträva efter de exceptionella prestationerna.  

Gaudreau & Thompson (2010) anser att hög personlig standard är en så pass positiv egenskap 

att de föredrar en hög personlig standard än att den inte finns överhuvudtaget. Detta kom de 

fram till genom att de fann att en hög personlig standard är starkt relaterat till inre motivation, 

tillfredställelse, generell positiv effekt samt målprocesser.  

Personlig standard innebär en individs egen uppfattning om vad en acceptabel standard anses 

vara. Om denna standard är hög bör det betyda att denna individ inte nöjer sig med ‖lagom‖. 

Perfektionism är multidimensionellt och därmed kan det betyda att enbart personlig standard 

är positivt men det slutgiltiga utfallet beror på hur alla de sex dimensionerna interagerar med 

varandra. En tränare bör uppmana sina spelare att försöka sträva efter perfektion då det kan 

vara till deras fördel i prestationsmässiga sammanhang (Koivula et al., 2008).  

Föräldrars förväntningar  

Det framkom ett positivt signifikant samband vilket var med rädsla. Denna koppling kan 

anses vara förståelig men kan skilja från individ till individ beroende på hur mycket den 

personen anser att hans eller hennes föräldrars åsikter spelar roll. Frost och Henderson (1991) 

fick fram att det fanns ett samband mellan dimensionen föräldrars förväntan och begreppet 

framgångsrika faktorer. Frost och Henderson (1991) resultat skiljer sig från det som framkom 

i denna studie. 

Tidigare studier har påvisat att det finns både positiva och negativa kopplingar med 

dimensionen föräldrars förväntan. Enligt Burns (1980; ref i Saboonchi, 2000) och Horney 

(1950; ref i Saboonchi, 2000) har denna dimension en inverkan på barnets framtida 

uppfattning om vad en acceptabel standard bör vara. Frost och Henderson (1991) fick fram 

två positiva samband med föräldrars förväntan. Denna positiva interaktion kan ha berott på att 

dessa personer anser att deras föräldrars förväntningar har en stor inverkan i det mesta som de 
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gör. En fråga som man kan ställa sig är, om detta samband har ett positivt utfall? De 

framgångsrika faktorerna i Frost och Hendersons (1991) studie kan exempelvis vara, ett starkt 

självförtroende, en stark motivation, sänkning av stress med mera som kan förekomma hos 

barnet med hjälp av föräldrarna. Detta kan ha orsakats av att föräldrarna fyller barnet med 

orealistiska förväntningar och förhoppningar i koppling till Frost och Hendersons (1991), där 

föräldrars förväntningar hade ett samband med drömmar om att vara perfekt. Drömmar är 

kanske heller inte den mesta stabila grunden att låta självbilden utgå ifrån.   

Detta kan utvecklas vidare med att spekulera om detta även gäller fotbollsspelarens relation 

till sin tränare. Kan det bli så att de spelare som är mer beroende av sina föräldrar i sin vardag, 

är sådana individer som blir mer beroende av sin tränare i sitt fotbollsspelande? Det 

förkommer att starka band skapas mellan spelare och tränare, som kan bero på att de har lätt 

för att komma överens men det kan också bero på spelarens höga nivå av föräldrars förväntan. 

Därmed kan det betyda att spelaren förlitar sig oerhört mycket på sin tränare och utifrån det 

kan tränaren forma spelaren till vad han eller hon själv anser vara den ultimata spelaren. Det 

kan även vara så att spelaren är så pass beroende av sin tränare och kan därmed inte ta egna 

initiativ.  

Föräldrars kritik  

Det visade sig finnas ett positivt signifikant samband mellan föräldrars kritik och rädsla. Ett 

liknande resultat uppträdde i Frost och Henderson (1991) studie där föräldrars kritik hade ett 

samband med reagera dåligt till misstag samt press. Denna dimensionens negativa 

anknytningar i studien överensstämmer med det som presenterades i Hanchons (2010) studie, 

vilket var ett samband mellan föräldrars förväntan och maladaptiv perfektionism.  

Det framkom ett intressant positivt signifikant samband mellan föräldrars kritik och 

fokusering. Det intressanta är hur detta kunde uppstå när föräldrars förväntan hade ett negativt 

signifikant samband med aktivering. Denna dimension hade fler kopplingar till psykologiska 

färdigheter till skillnad från föräldrars förväntan vilket skulle kunna betyda att den kritik de 

får från föräldrarna har en viss betydelse.  

Dimensionen föräldrars kritik handlar om i vilken nivå kritiken befinner sig på, om den är 

hård och skev eller mild och förståelig för situationen (Frost et al., 1990). Liksom 

dimensionen föräldrars förväntan är även denna dimension starkt förankrad till vilken grad 

individen förlitar sig på sina föräldrar och hur självständig han/hon är. De individer som 

prioriterar sina föräldrars kritik som något avgörande i förhållande till prestation, vilket kan 

bero på att utan en kritik kan det då framkalla en lathet utifrån att det finns en tendens till 

fördröjning. Sedan kan det vara extra viktigt att ge kritiken på rätt sätt, då det kan ha en stor 

inverkan hos individen i bland annat motivation, självförtroende och i detta fall rädsla.  

Föräldrars kritik kan relateras till den kritik som en fotbollsspelare får av sin tränare. 

Sambandet mellan föräldrars kritik och rädsla kan bero på att dessa fotbollsspelare tenderar att 

känna press för att undvika ett misslyckande, då de har benägenhet för att hantera 

misslyckanden dåligt (Forst & Henderson, 1991). Vilket även förklarar det maladaptiva 

sambandet med föräldrars kritik i Hanchons (2010) studie. Därmed kan det orsaka ett 
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dilemma vid de tillfällen en tränare behöver ge negativ kritik till en grupp spelare där det 

finns enstaka individer med en hög nivå av föräldrars kritik. Vid de tillfällen den negativa 

kritiken ges kan det leda till att fotbollsspelare hanterar det på ett fel sätt som missgynnar 

deras egen utveckling. Det presenterades även ett samband mellan föräldrars kritik och 

tendens till fördröjning. Tidigare nämndes det att kritiken som spelaren får kan vara en så 

kallad ‖trigger‖ som kanske hindrar en från att fördröja på exempelvis egen träning osv. Det 

kan lika väl vara att kritiken ger en negativ effekt som orsakar en fördröjning och lathet, då 

det fanns en association mellan föräldrars förväntan och maladaptivt effekter.  

Tvivel på den egna förmågan 

Tvivel på den egna förmågan visade sig ha ett positivt signifikant samband med 

stressreaktion, rädsla, ett negativ signifikant samband med självförtroende men även ett 

intressant positivt signifikant samband med återfokusering. Som i oro för misstag visade det 

sig att personer med ett dåligt självförtroende tenderade att tvivla på sin egen förmåga 

(Koivula et al., 2001) vilket också stämmer överens i denna studie. 

Tvivel på den egna förmågan är en dimension som påminner om dimensionen oro för misstag 

utifrån resultat men även utifrån vad dimensionen står för som ‖beskriver individens attityd 

till utförandet. Individens förmåga att utvärdera de ansträngningskrav som ställs på ett 

utförande, påverkas av hur stark individens tro är på den egna förmågan. Men även i hur bra 

individen värderar ifall utförandet är fullbordat eller inte‖ (sid 3). Beroende på hur starkt detta 

tvivel är kan det påverka den oro som individen har för att misslyckas. Likheterna stärks även 

av det resultat Frost et al (1990) fick fram, vilket var att både tvivel på den egna förmågan och 

oro för misstag hade ett samband med psykopatologiska symptom. Utifrån detta resultat 

menade Frost et al (1990) att tvivel på den egna förmågan bör hållas på en låg nivå för att 

undvika negativa anknytningar.  

Problemet blir ungefär den samma som i oro för misstag på grund av de identiska sambanden 

i studien och även utifrån tidigare forskning som förstärker deras likheter. I stora drag är det 

kanske inte eftertraktat att vara en fotbollsspelare som ständigt tvivlar på sin egen förmåga. 

Fotbollsspelare som har en hög nivå av tvivel tenderar att ha ett sämre självförtroende 

(Koivula et al., 2001) vilket kan leda till att han eller hon sällan tror på de egna initiativ som 

tas. Det kan även vara så att spelaren har svårt att fatta egna beslut men när det görs har han 

eller hon ett starkt tvivel på det beslutet och därmed uppstår ängsla (Saboonchi & Lund, 

1997), som senare i sin tur sätter igång stressreaktioner. Detta bör påverka prestationer 

negativt då det kan bli svårt för fotbollsspelaren att hitta ett harmoniskt lugn. Dimensionen 

tvivel på den egna förmågan visade sig ha ett positivt signifikant samband med 

återfokusering. Det kan hända att en viss grad av tvivel gör att fotbollsspelare håller sina 

förväntningar och ambitioner på en realistisk nivå. En medvetenhet om sin situation och om 

vad han/hon är kapabel till och därmed kan en jämn fokusering hållas och eventuell 

nonchalans undvikas. 
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Preferens till ordning och reda 

De positiva signifikanta sambanden som uppvisades för denna dimension var med 

målsättning, strategier, engagemang samt ett negativ signifikant samband med avslappning. 

Dessa samband kan anses vara logiska i förhållande till vad tidigare studier presenterats där 

en hög personlig standard och preferens till ordning och reda hade en positiv effekt hos 

individen (Frost et al., 1990). Denna dimension har även adaptivt samband (Frost et al., 1990) 

och därmed kan dessa fotbollsspelare anpassa sin målsättning och arbetsstrategi utifrån miljön 

och situationen och är dessutom flexibel för förändringar.  

Dimensionen preferensen till ordning och reda kan beskrivas som i vilken grad individen 

tenderar att vilja ha saker på sin ordinarie plats. Det är vanligt att perfektionisten är mycket 

välorganiserad och ogillar när föremål ej står på sin ursprungliga plats (Saboonchi, 2000). 

Denna beskrivning kan ge en förståelse till de samband som kom upp i denna studie. 

Målsättningen bör anses vara en psykologisk färdighet som innefattar ett behov av 

organisering, kraft att planera samt ett personligt engagemang. Därmed blir det begripligt att 

det framkom ett negativt samband med avslappning då organiseringsbehovet sällan låter 

individen slappna av. Men med tanke på att det inte fanns ett samband med stress kan det 

betyda att denna negativa korrelation med avslappning inte bör ses som hotfullt mot hälsan. 

Utifrån Frost et al (1990) kan det stämma för de påvisade att preferens till ordning och reda 

framkallar positiva beteenden vilket stärker det ovanstående påståendet. Det kanske även kan 

vara att brist på avslappning är något som individen känner är tillfredställande då det 

möjligtvis finns ett behov av att ha något att sysselsätta sig med.  

Denna dimension har även adaptivt samband (Frost et al., 1990) och därmed kan dessa 

fotbollsspelare anpassa sin målsättning och arbetsstrategi utifrån miljön och situationen och är 

dessutom flexibel för förändringar. Det engagemang som tas upp i studien behöver inte endast 

kopplas till behovet av organisering. De fotbollsspelare som har en hög nivå av engagemang i 

den psykologiska färdighetsskalan kan även vara individer som är engagerade överlag, och 

därmed kanske träna hårdare för att prestera bra.  

Metoddiskussion 

Det grundläggande syftet med en kvantitativ studie är att hitta ett samband mellan olika 

faktorer som representerar en större population, där det inriktar sig mot det generella bland 

deltagarna (Hassmén & Hassmén, 2008). I denna studie var målet att se om det fanns ett 

samband mellan perfektionism och psykologiska färdigheter hos fotbollsspelare. 

Fokuseringen var enbart på hitta generella sambanden och det fanns inte ett intresse av att 

hitta det unika hos varje individ. 

Deltagarna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008), som 

betyder att deltagarna som medverkade i studien valdes i förhållande till reseavståndet från 

Halmstad. Urvalsmetoden i denna studie är inte den mest lämpade för en geografisk spridning 

i förhållande till vårt mål där resultatet ska spegla majoriteten bland fotbollsspelare i Sverige. 

Med tanke på den tid som fanns till att fullborda studien men även att författarna bestämde sig 

att de skulle befinna sig på plats vi insamlingen av data blev bekvämlighetsurval det enda 
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alternativet.  I denna studie innefattar det 207 deltagare var av 55 är tjejer. Målet var även att 

försöka uppnå en jämnare könsfördelning där minst 40 % skulle bestå av tjejer för 

generaliseringens syfte. Detta var väldigt svårt att uppnå på grund av de få tjejer som satsar på 

fotboll. Sedan kan det även vara så att det är svårt att få en jämnare könsfördelning eftersom 

fördelningen i denna studie speglar könsfördelningen bland fotbollsspelare i Sverige.  

Insamlingen av data genomfördes utifrån två frågeformulär som mätte perfektionism (MPS) 

och psykologiska färdigheter (OMSAT- 3). Valet att samla in information med hjälp av 

frågeformulär har sin grund i att det är väldigt användbart i situationer där det innefattar en 

stor population (Fife-Schaw, 2006). För att underlätta kategoriseringen i studien och ett 

undvikande av för ambitiösa och unika svar användes två enkäter som bestod av stängda 

frågor (Fife-Schaw, 2006). I denna studie beslöt författarna att de skulle vara personligt 

närvarande vid insamling av data, vilket förekom på fem av sex skolor. Anledningen till detta 

var för att utvika eventuella missförstånd när deltagarna skulle svara på frågorna och därmed 

undvika ett högt bortfall. Enkäterna upplevdes som krångliga och i vissa frågor var det svårt 

att förstå den tidpunkt som efterfrågades, vilket neutraliserades av att författarna var på plats 

och kunde förklara det som upplevdes vara oklart. Det bedömdes dock inte som att detta 

påverka insamlingen på något sätt med tanke på att det enbart var en insamling av 

frågeformulär. Författarna kunde inte befinna sig på plats vid alla sex insamlingstillfällena 

vilket gör det fullt möjligt att studiens reliabilitet påverkas. Genom att de oklarheter som 

skulle neutraliseras kunde mycket väl ha uppstått. Med detta i åtanke inkluderades det ett 

informationsblad till varje frågeformulär.  

Det går inte att ha en hög validitet om det inte finns en reliabilitet, då validiteten är beroende 

av reliabiliteten (Fife-Schaw, 2006). Osäkerheten kunde ha undvikits om det hade gjorts en 

fallstudie (teststudie) för att se vilka problem som tenderar att komma upp. Med resultatet från 

fallstudien åtgärda dessa problem inför den ‖riktiga‖ studien. Men problemen neutraliserades 

genom att författarna befann sig på plats och gav tydliga instruktioner som därmed stärkte 

reliabiliteten i studien.  

Instrumentens validitet anses vara hög då det har använts i flera studier, men det har även 

gjorts studier där instrumentens validitet har testats och fått positiva resultat. Dessa test har då 

gjorts enligt de engelska versionerna. Testen i denna studie är exakt likadan som den engelska 

versionen förutom att de har översatts till svenska. Detta kan då ifrågasättas om den höga 

validiteten förfarande gäller efter att det har översatts.  

Det är väldigt viktigt att miljö är den samma för alla deltagare för att undvika en låg 

reliabilitet och validitet (Hassmén & Hassmén, 2008). Detta har uppnåtts till en viss del då 

samtliga deltagarna har fått besvara frågorna i sina skolor, men befunnit sig i olika lokaler 

såsom klassrum eller idrottshall.  

Deltagarna i studien är i åldrarna 15-19 och detta är för att undvika en för stor åldersskillnad, 

så därför kontaktades enbart fotbollsgymnasier och inte fotbollslag för där är förmågan är den 

väsentligaste faktorn och inte åldern för att ingå i laget. Därmed hålls en jämn mogenhetsnivå 

med förhoppningar om att undvika att en sådan faktor avgör resultatet i studien. Men denna 
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åldersgräns kan även leda till att det blir svårare att generalisera bland alla fotbollsspelare i 

Sverige.  

Framtida forskning 

Det finns flera aspekter som denna studie inte tar upp som hade varit intressant att forska 

vidare på. För det första så skulle en jämförelse av könen varit intressant, finns det 

psykologiska färdigheter som är signifikativt för kvinnor eller män? Hur hanteras det olika 

dimensionerna av perfektionism av respektive kön? 

Sedan skulle en jämförelse mellan idrotter kunna göras dels för att kunna stärka hypotesen att 

vissa psykologiska färdigheter hör ihop med specifika dimensioner inom perfektionism. Men 

också för att se vilka skillnader som finns mellan idrotter, vilka färdigheter som används mest 

inom respektive idrott.  

Man skulle även kunna fördjupa sig mer i specifika delar av studien så som föräldrars 

påverkan på sina barn i idrottssituationer. Både ur barnets perspektiv men även ur föräldrarnas 

för att helt enkelt få reda på vad de har för krav och förväntningar på sina barn. 

Implikationer  

Både i denna studie och i tidigare forskning (Koivula et al. 2001) presenteras det en 

fördelning mellan de olika dimensionerna och deras samband med psykologiska färdigheter. 

Dimensionerna oro över misstag, och tvivel på den egna förmågan tenderar att ha positiva 

signifikanta samband med de psykologiska färdigheter som tenderar att ha en negativ effekt 

på prestationen, exempelvis rädsla och stressreaktioner. Hög personlig standard och preferens 

till ordning och reda har istället ett positivt signifikant samband med psykologiska färdigheter 

som enligt den tidigare forskning har ansett som positiva.  

Både fotbollspelare och tränare kan ha nytta utav studien då det ger antydningar om att 

perfektionism är multidimensionellt, där ett positivt eller ett negativt utfall beror på 

interaktion bland dimensionerna. Därmed blir det viktigt att utveckla och framhäva de 

positiva egenskaperna inom perfektionism samt utveckla förmågan att dämpa de negativa 

egenskaperna för att få en positiv inverkan på prestationen.  
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Bilaga 1 

 

OMSAT – 3 

 

Vid varje fråga finns följande alternativ: 

håller håller håller varken håller håller håller   

inte inte delvis eller delvis med absolut 

alls med med inte med  med  med 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Jag sätter upp mål för min träning varje dag  

2. Jag tror jag kan lyckas i fotboll oavsett vilka hinder jag stöter på 

3. Jag upplever att det är lätt att slappna av 

4. Det finns ett antal saker i fotboll som potentiellt kan vara farliga vilket gör mig rädd 

5. Jag kan öka min energinivå när jag känner mig trött under träningen 

6. Jag upplever problem med att prestera eftersom jag är för nervös 

7. Jag har bestämt mig för att aldrig ge upp i fotboll 

8. Jag tappar koncentrationen under viktiga matcher 

9. Jag tycker det är lätt att skapa mentala föreställningar 

10. Jag sätter svåra men realistiska mål 

11. Jag har fastställda rutiner som jag ska utföra före matcher 

12. Jag uppför mig säkert även i svåra fotbollssituationer 

13. Jag spelar fotboll mentalt varje dag 

14. Min kropp blir onödigt spänd under match 

15. Jag tappar koncentrationen under den vardagliga träningen 

16. Jag tycker det är svårt att träna beroende på rädslan som är inblandad i fotboll 

17 Jag är fast besluten att bli en framstående tävlingsmänniska 

18 Jag tycker det är lätt att förändra mina inre mentala föreställningar 

19 Jag kan medvetet sänka spänningen i mina muskler 

20 Jag kan höja min energinivå när jag är alltför avslappnad vid matcher 

21 Jag genomför fotboll mentalt för att kunna prestera optimalt 



 
 

22 Misstag leder ofta till fler misstag när jag spelar match 

23 Jag sätter dagliga mål för att förbättra någon del i prestationen 

24 Jag är rädd för att förlora 

25 Jag planerar rutiner för hur jag ska tänka före matcher 

26 Jag har klara mentala föreställningar 

27 Jag upplever att det är svårt att återvinna kontrollen över mig själv när jag blir upprörd i 

samband med en prestation 

28 Jag tror jag har den personliga kapaciteten för att uppnå mina mål 

29 Jag tycker det är enkelt att slappna av snabbt 

30 Jag är villig att offra det mesta för att bli den främste i fotboll 

31 Jag tycker det är svårt att koncentrera mig i vissa träningssituationer 

32 En stor publik gör mig nervös vid match 

33 Jag kan känna rörelser, som om de vore verkliga, när jag tränar på mina mentala 

föreställningar 

34 Jag upplever att det är svårt att få bort oväntade händelser ur sinnet under match 

35 Min mentala träning är planerad 

36 Jag presterar bättre under träning än under match 

37 Jag kan med lätthet aktivera mig själv till den optimala nivån där min prestation blir som 

bäst 

38 Jag har svårt att bibehålla koncentrationen under en hel match 

39 Jag är mer motiverad att utvecklas inom fotboll än inom något annat i mitt liv 

40 Jag planerar rutiner som jag ska utföra under match 

41 Mina mål driver mig att arbeta hårdare 

42 Jag kan på ett effektivt sätt slappna av vid kritiska tillfällen under match 

43 Jag upplever att det är svårt att ta kontrollen över saker som kan minska min rädsla under 

träningen 

44 Jag grubblar på mina misstag under träning 

45 Jag tränar mentalt inför kritiska situationer som kan uppstå vid matcher 

46 Jag kan med lätthet aktivera mig själv före en match om jag är oengagerad 

47 Jag har rutiner som innehåller speciella nyckelord som jag säger till mig själv under match 

48 Jag känner mig säker på de flesta aspekterna i utövandet av fotboll 



 
 

Bilaga 2 

 

Instruktion: I detta formulär finns ett antal påståenden som Du skall ta ställning till vad gäller hur väl de stämmer 

in på Dig. Skalan går från 1 ―stämmer inte alls‖ till 5 ―stämmer precis‖. Du ringar in den siffra som stämmer bäst 

för dig. Arbeta snabbt och fundera inte för länge på enskilda frågor. När Du är klar, kontrollera att Du besvarat 

alla frågor!                                                                                                                   Stämmer        Stämmer 

                                                                                                                           inte alls          precis 

 

1. Mina föräldrar ställde mycket höga krav på mig........................................................1 2 3 4 5 

2. Det är mycket viktigt för mig att ha ordning på saker och ting...................................1 2 3 4 5 

3. Som barn blev jag bestraffad när jag inte gjorde allt perfekt. ...................................1 2 3 4 5 

4. Om jag inte ställer mycket höga krav på mig själv, kommer jag förmodligen 

aldrig att bli något annat än en medelmåtta. ............................................................    1 2 3 4 5 

5. Mina föräldrar hade aldrig någon förståelse för de misstag som jag gjorde..............1 2 3 4 5 

6. Det är viktigt för mig att vara helt igenom kompetent i allt jag gör.............................1 2 3 4 5 

7. Jag är en noggrann person. .....................................................................................1 2 3 4 5 

8. Jag försöker ha en fast struktur på min tillvaro. ....................................................... 1 2 3 4 5 

9. Om jag misslyckas i arbetet (skolan) innebär det att jag är en misslyckad person. ..1 2 3 4 5 

10. Om jag gör något fel, är det inte mer än rätt att jag blir upprörd. ............................1 2 3 4 5 

11. Mina föräldrar ville att jag skulle vara bäst på allting...............................................1 2 3 4 5 

12. Jag ställer upp högre mål än de flesta andra. ........................................................ 1 2 3 4 5 

13. Om någon utför en uppgift på arbetet (i skolan) bättre än jag, känns det som 

att jag misslyckats med hela uppgiften. ...................................................................     1 2 3 4 5 

14. Om jag misslyckas delvis, är det lika illa som att misslyckas helt. .........................1 2 3 4 5 

15. I min familj duger det bara med mycket framstående prestationer. ........................1 2 3 4 5 

16. Jag är mycket bra på att fokusera mina ansträngningar för att uppnå ett mål. .......1 2 3 4 5 

17. Även när jag gör någonting mycket noggrant upplever jag ofta att det inte 

är helt rätt. .............................................................................................................        1 2 3 4 5 

18. Jag avskyr att inte vara bäst på det jag gör. ...........................................................1 2 3 4 5 

19. Jag har oerhört höga målsättningar. .......................................................................1 2 3 4 5 

20. Mina föräldrar har förväntat sig stordåd från mig. ...................................................1 2 3 4 5 

21. Folk får förmodligen lägre tankar om mig om jag gör ett misstag. ..........................1 2 3 4 5 

22. Jag kände aldrig att jag kunde leva upp till mina föräldrars förväntningar. ............ 1 2 3 4 5 

23. Om jag inte gör lika bra ifrån mig som andra, så innebär det att jag är 

mindre värd. .............................................................................................................     1 2 3 4 5 

24. Andra människor tycks ställa lägre krav på sig än vad jag gör. ..............................1 2 3 4 5 

25. Om jag inte gör bra ifrån mig hela tiden, kommer folk inte att respektera mig. ...... 1 2 3 4 5 

26. Mina föräldrar har alltid haft högre förväntningar på mig än vad jag själv haft........1 2 3 4 5 

27. Jag försöker vara en noggrann person. ..................................................................1 2 3 4 5 

28. Jag känner mig ofta osäker när jag utför enkla vardagssysslor. .............................1 2 3 4 5 

29. Noggrannhet är mycket viktigt för mig.....................................................................1 2 3 4 5 

30. Jag förväntar mig att prestera mer i vardagssituationer än de flesta andra gör. .....1 2 3 4 5 

31. Jag har en fast struktur på min tillvaro. ...................................................................1 2 3 4 5 

32. Jag brukar komma efter med mitt arbete eftersom jag gör om saker 

gång på gång.........................................................................................................         1 2 3 4 5 

33. Det tar lång tid för mig att göra något “rätt”. ............................................................1 2 3 4 5 

34. Ju färre misstag jag gör, desto mer omtyckt blir jag av andra................................. 1 2 3 4 5 

35. Jag kände aldrig att jag kunde leva upp till mina föräldrars krav............................. 1 2 3 4 5 

 

 
_ 

 



 
 

Bilaga 3 

Hej! 

Vi heter Kristoffer Nilsson och Michael Berhe och vi studerar tredje året på idrottsvetenskapliga 

programmet i Halmstad. Vi håller för närvarande på att skriva en c-uppsats i idrottspsykologi och gör 

en undersökning i samarbete med svenska fotbollsförbundet. Temat för uppsatsen är perfektionism 

och idrottspsykologiska färdigheter. Undersökningen omfattar att ca 200 fotbollsspelare på 

gymnasieskolor fyller i två enkäter, som består av två delar: en om perfektionism och en om 

idrottspsykologiska färdigheter.  Enkäterna, som tar ca 20 minuter att fylla i, fylls i anonymt och 

kommer inte kunna härledas tillbaka till personen på något sätt. Analysen av enkäterna kommer alltså 

enbart att ske på gruppnivå och inte individnivå. Dock ombeds du att fylla i bakgrundsfrågorna om 

ålder och kön i slutet.   

Tack på förhand Kristoffer och Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


