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Sammanfattning 
Denna studie syftade att undersöka hur personlighetsdragen extraversion, neuroticism och 
hardiness skiljde sig mellan elitidrottare och breddidrottare samt lagidrottare och individuella 
idrottare. Deltagarna bestod av elitidrottare (n=61), breddidrottare (n=60), lagidrottare (n=62) 
samt individuella idrottare (n=59) (M = 24.68, S = 6.47). Instrumentet som användes var ett 
enkätbatteri beståendes av Eysenck’s Personality Inventory och Personal Views Survey III-
Revised. Resultaten visar att elitidrottare och lagidrottare var mer extroverta, mindre 
neurotiska samt hade högre nivå av hardiness än breddidrottare och individuella idrottare. 
Breddidrottare rapporteras som mer neurotiska än elitidrottare samtidigt som lagidrottare och 
individuella idrottare är lika neurotiska. Resultaten diskuteras utifrån tidigare forskning och 
den teoretiska referensramen. Vidare diskuteras tillämpning av studiens resultat och förslag 
för framtida forskning ges.   
 
Nyckelord: Breddidrottare, elitidrottare, individuella idrottare, lagidrottare, personlighet 
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Abstract  
This study aimed to investigate how the personality traits extraversion, neuroticism and 
hardiness differed between elite athletes and lower level athletes. The study also aimed to 
investigate how those personality traits differed between team athletes and individual athletes. 
The participants were elite athletes (n=61), lower level athletes (n=60), team athletes (n=62) 
and individual athletes (n=59) (M = 24.68, S = 6.47). The final amount of participants were 
121 athletes. The measures that were used were two questionnaires; Eysenck’s Personality 
Inventory and Personal Views Survey III-Revised. The results indicate that elite athletes and 
team athletes were more extrovert, less neurotic and had higher levels of hardiness than lower 
level athletes and individual athletes. Elite athletes were less neurotic than lower level athletes 
when team athletes and individual athletes were equal in neuroticism. The results are 
discussed based on previous research and the theoretical framework. Further, application for 
the results of the study are discussed and suggestions for further research is provided. 
 
Keywords: Elite athletes, individual athletes, lower level athletes, personality, team athletes.  
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Zlatan Ibrahimović är enligt många en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. 
Han har fram till idag vunnit guldbollen nio gånger vilket är fler gånger än någon annan 
svensk fotbollsspelare. I höst slog han även Sven Rydells målrekord i det svenska landslaget 
då Zlatan gjorde sitt 50e mål i landslagströjan och fler lär det bli. En annan storslagen, svensk 
idrottare är Ingemar Stenmark som under sin karriär var en framstående alpinsk skidåkare. 
Stenmark vann under sin tid två OS-guld, fem VM-guld och tog hem inte mindre än 86 
världscupsegrar. Framgången i sina respektive idrotter är det som Zlatan och Stenmark 
definitivt har gemensamt men vad mer egentligen? Som personer har de alltid upplevts som 
väldigt olika. Många har uppfattat Zlatan som en förortskille med mycket energi, en stor 
personlighet och kaxig. Stenmark däremot upplevdes i många fall som jordnära, ödmjuk och 
lugn. Hur kan det vara att en av Sveriges främsta lagidrottare samt en av Sveriges främsta 
individuella idrottare genom tiderna verkar har så olika personligheter? Var deras 
personlighet, det vill säga deras sätt att tänka, känna och bete sig, en av faktorerna till att de 
blev så framgångsrika?  
     Personlighet är unika psykologiska kvaliteter hos en individ som påverkar hur denne 
tänker, känner och beter sig (Pervin & Cervone, 2010). Detta kan tänkas medföra att 
personligheten avgör vad personer gör med sitt liv, vad de uppnår samt vilka mål och 
drömmar de har. Att personlighet har en stor betydelse i val av idrott och framgång inom sin 
valda idrott är en möjlig förklaring till att personligheter kan skilja sig i fall som med Zlatan 
och Stenmark. Morgan (2007) menar att skillnaderna i idrottsprestation beror till 20-45 % på 
idrottarens personlighet, därför är det av vikt att studera hur personlighet visar sig hos 
idrottare på olika tävlingsnivåer samt inom olika idrotter.  
 
Extraversion och neuroticism  

Karaktärsdragsteoretiker (Eng: trait theorists) studerar hur personlighet uttrycker sig i 
form av olika beteenden hos individer. Stabila beteenden som ständigt återkommer avslöjar 
konsekventa egenskaper som benämns som karaktärsdrag (Eng: traits). Dessa karaktärsdrag 
ger en tydlig bild över en individs personlighet (Cashmore, 2008). Hans Eysenck utvecklade 
en personlighetsteori som bestod av de två superfaktorerna extraversion och 
neuroticism/stabilitet (se Figur 1) (Pervin & Cervone, 2010). Dessa superfaktorer är 
konsistenta beteende- eller emotionsstilar som skiljer individer från varandra. Båda befinner 
sig på vars ett kontinuum där majoriteten av personer hamnar nära mitten. Kontinuumet för 
extraversion och kontinuumet för neuroticism är oberoende av varandra vilket visas av att de 
korsas med raka vinklar (se Figur 1) (Holt et al., 2012).  
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Den första superfaktorn är neuroticism eller stabilitet som det även benämns. En 
neurotisk individ är i många fall ängslig, deprimerad och blyg. Dess motsats, det vill säga en 
stabil person, är däremot lugn, bekymmerslös och pålitlig. Den andra superfaktorn, 
extraversion-introversion, förklarar aktiva, sociala, impulsiva och utåtriktade personer som 
extroverta individer. Vidare beskrivs introverta personer som passiva, tysta, osociala och 
försiktiga (Pervin & Cervone, 2010). Hippocrates och Galen föreslog för över 1500 år sedan 
att det fanns fyra grundläggande personligheter; melankolisk, kolerisk, flegmatisk och 
sangvinisk. Dessa personligheter är kombinationer av superfaktorerna extraversion och 
neuroticism (Holt et al., 2012). En introvert person kan vara mer neurotisk (melankolisk) eller 
mindre neurotisk (flegmatisk). Likadant kan en extrovert individ vara mer neurotisk (kolerisk) 
eller mindre neurotisk (sangvinisk) (Pervin & Cervone, 2010). Dessa fyra grundläggande 
personligheter återkommer i Eysencks teori samt i den inre cirkeln i figur 1.  
      Inom personlighetspsykologin diskuteras det huruvida det är personen eller 
situationen som avgör en individs beteende, tankar och känslor; det vill säga personlighet. 
Enligt Fleeson (2004) har både de som argumenterar för personen och de som argumenterar 
för situationen rätt. Han menar att personlighetsdrag inte förutser, förklarar och påverkar 
beteende tillräckligt väl eftersom en individs beteende ständigt varierar. Detta menar Fleeson 
(2004) talar för att de som argumenterar för situationen har rätt. Samtidigt menar Fleeson 
(2004) att de som argumenterar för personen har rätt eftersom personlighetsdrag förutser och 
förklarar beteende över en lång tidsperiod och då kan beteendet anses som stabilt hos en 
individ. En person beter sig olika beroende på vilken situation de befinner sig i (Fleeson, 
2004) vilket medför att idrottares personlighet kan skilja sig. Det kan antas att Zlatan och 
Stenmarks personligheter visar sig olika beroende på om de är på sin idrottsarena eller på en 

Figur 1: Eysencks trait-teori på två kontinuum. (Jönsson, 2014, fritt från Pervin & Cervone, 
2010). 
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lugn familjemiddag, likadant skiljer det sig med stor sannolikhet hos alla idrottare. En 
fotbollsspelare som agerar extrovert på fotbollsplanen kan i sociala sammanhang agera mer 
introvert. En och samma individ kan alltså befinna sig på olika punkter på extraversion-
kontinuumet och behöver inte konstant befinna sig på samma punkt.  
      I en studie av Egan & Stelmack (2003) rapporterades att individer som var aktiva inom 
bergsklättring var mer extroverta och mindre neurotiska än normalpopulationen. Liknande 
resultat gav Kirkcaldy (1982) samt Nia och Besharat (2010) som samtliga skriver att individer 
som idrottar är mer extroverta och mindre neurotiska än de som inte idrottar. Detta har Nia 
och Besharat (2010) förklarat på två vis. De menar att individer med personlighetsdragen hög 
extraversion och låg neuroticism är bättre förberedda för idrott än de individer som istället är 
introverta och neurotiska. Samtidigt skriver Nia och Besharat (2010) att det kan förklaras 
tvärtom. Det vill säga att idrotten lägger grunden för att individer ska bli mer extroverta och 
mindre neurotiska. Vidare har Dowd och Innes (1981) rapporterat att elitidrottare är mer 
extroverta än idrottare som tävlar på lägre nivåer. Några år senare fann även Egloff och Gruhn 
(1996) samma skillnad i extraversion mellan idrottare på olika tävlingsnivåer. Att de idrottare 
som aktivt tävlar på höga nivåer är mer extroverta och mindre neurotiska är ett resultat som 
återkommer frekvent i studier som berör detta ämne (Egan & Stelmack, 2003). Detta fenomen 
förklarar Egan & Stelmack (2003) beror på att extroverta individer är mer bestämda, djärva 
och risktagande vilket leder till deras framgång i sina respektive idrotter samt att mindre 
neurotiska individer är mindre oroliga och reagerar inte så starkt på stressiga situationer. 
      Vidare har Nia och Besharat (2010) ej noterat några signifikanta skillnader rörande 
extraversion mellan lagidrottare och individuella. Det vill säga att lagidrottare och 
individuella idrottare är lika extroverta. Liknande resultat har Frazier (1987) rapporterat som 
menar att långdistanslöpare inte är mer introverta än idrottare inom andra idrotter. Enligt 
Frazier (1987) är långdistanslöpare inte heller mer introverta än normalpopulationen. Tvärtom 
har Egloff och Gruhn (1996) dragit slutsatsen att uthållighetsidrottare är mer extroverta än 
inaktiva personer. Enligt Egan och Stelmack (2003) rapporteras det frekvent en hög 
extraversion hos idrottare oavsett vilken idrott de är aktiva inom. En studie som visar 
annorlunda resultat är den av Allen, Greenlees och Jones (2011) där lagidrottare rapporteras 
som mer extroverta än individuella idrottare. Allen et al. (2011) drog även slutsatsen att 
lagidrottare var mer neurotiska än individuella idrottare. Då Egloff och Gruhn (1996) 
studerade neuroticism fann de inga skillnader i neuroticism mellan uthållighetsidrottare och 
inaktiva.  
 
Hardiness 
      Hardiness är ett engelskt begrepp som kan översättas till djärvhet, tapperhet eller 
hårdhudad. I denna studie används det engelska ordet då det inte fått någon gemensam och 
generell översättning i det svenska språket. Hardiness består av tre komponenter; 
engagemang, kontroll och utmaning. En person med starkt engagemang engagerar sig i 
händelser och hos personer i sin omgivning i motsats till att isolera sig och hålla sig undan 
(Maddi, 2006). Personer med stark kontroll tror att om de kämpar och försöker tillräckligt 
mycket kan de påverka händelser i sin omgivning och anser det därför slösaktigt att agera 
passivt och maktlöst (Maddi et al., 2006). Maddi (2006) menar att en person som känner 
starkt för utmaningar ser stressorer som vardagligt och något att lära, utvecklas och växa av. 
Hardiness tycks vara ett personlighetsdrag som kan hjälpa personer att undvika de negativa 
effekterna av stress (Lawler, Volz & Martin, 2005) samt ge mod och motivation till att se 
utvecklingspotential i jobbiga och stressiga situationer (Maddi, 2002; ref. i Maddi, 2006).  
      Thomas, Reeves, Agombar och Greenlees (2013) studerade hardiness hos 
motorcyklister som tävlade på elit- och klubbnivå. De rapporterade att elitförarna visade en 
högre nivå av hardiness än de förare som tävlade på klubbnivå. De noterade även en 
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signifikant skillnad i hardiness mellan de bästa 10% och de sämsta 10% av elitförarna. Den 
absoluta eliten hade högre hardiness än den något sämre eliten. Liknande resultat 
presenterades av Sheard och Golby (2010) som drog slutsatsen att hardiness är ett 
personlighetsdrag som skiljer elitidrottare från breddidrottare. Denna slutsats framkom efter 
att elitidrottarna visade en högre nivå av hardiness än breddidrottarna. Vidare menar Sheard 
och Golby (2010) att det framför allt är de idrottare som tävlar på internationell nivå som har 
en högre nivå av hardiness. Redan 2004 publicerades en studie av samma författare (Golby & 
Sheard, 2004) men då studerades hardiness mer specifikt hos rugbyspelare på olika nivåer. 
Författarna menade att de internationella elitidrottarna (högsta tävlingsnivån) hade högre 
hardiness än de idrottare som spelade i Super League (näst högsta tävlingsnivån) och de som 
spelade i division ett (lägsta tävlingsnivån). I denna studie kunde även rapporteras att på 
komponenten kontroll fanns den signifikanta skillnaden mellan internationella förare och 
förare i division ett, det vill säga att de internationella förarna upplevde sig ha en högre 
kontroll än förarna i division ett upplevde. På resterande två komponenter, engagemang och 
utmaning, rapporterade de internationella elitförarna ett starkare engagemang och positivare 
inställning till utmaningar än båda de två lägre grupperna. Golby och Sheard (2004) fann inga 
skillnader mellan idrottarna i Super League och idrottarna i division ett, skillnader finns först 
när jämförelsen med internationella idrottare gjordes. Därav drog författarna slutsatsen att 
internationella spelare har förmågan att upprätthålla hög nivå på sina tävlingsprestationer 
genom att de är mer kapabla att hantera stressiga tävlingssituationer än de på lägre 
tävlingsnivåer är. Till slut kan rapporteras att enligt Karimi och Besharat (2010) skiljer sig 
hardiness även mellan lagidrottare och individuella idrottare, dock inte så pass mycket så 
skillnaden kan klassificeras som signifikant. Författarna noterade en viss grad av högre 
hardiness hos individuella idrottare än hon lagidrottare dock ej av signifikant natur.  

Studier har visat att 20 till 45 % av skillnaderna i idrottsprestation kan kopplas till 
idrottares olika personligheter (Morgan, 2007). Det är viktigt att studera skillnader i 
personlighet mellan lagidrottare och individuella idrottare samt mellan elitidrottare och 
breddidrottare då det vore osannolikt att dessa olika idrottare har liknande personligheter 
(Egloff & Gruhn, 1996; Eysenck, Nias & Cos, 1982). Eysenck et al. (1982) menar att det är 
orimligt med samband mellan personlighet och alla typer av idrotter och att det krävs en 
distinktion mellan lagidrottare och individuella idrottare då man studerar personlighet. Enligt 
Egloff & Gruhn (1996) är extraversion ett personlighetsdrag som behöver studeras hos 
idrottare på olika tävlingsnivåer för att urskilja effekterna av deltagande från framgång inom 
idrott. Även neuroticism har rapporterats skilja sig mellan idrottare och bör därför även det 
studeras ytterligare (Kirkcaldy, 1982; Nia & Besharat, 2010). Hardiness tycks underlätta ett 
optimalt fungerande men på grund av brist på forskning med koppling till idrottssammanhang 
är detta ytterligare ett personlighetsdrag som är viktigt att studera hos idrottare (Sherd & 
Golby, 2010; Thomas et al., 2013). Många länder har utvecklat strategier för att upptäcka 
framtida potentiella talanger (Centrum för idrottsforskning, 2012) och att upptäcka talanger är 
ett av de viktigaste uppdragen inom idrott idag (Nia & Besharat, 2010). Med ytterligare 
kunskap om sambandet mellan personlighet och prestation kan dessa strategier utvecklas och 
fler talanger upptäckas. Vidare kan ökad kunskap om skillnader i personligheten mellan 
lagidrottare och individuella idrottare medföra att individer kan vägledas till den typ av idrott 
som bäst passar dennes personlighet. Till slut kan konstateras att relativt lite forskning i detta 
ämne har utförts i en svensk kontext vilket medför att det är av intresse att studera detta i 
Sverige. 
      Studiens syfte är att studera personlighetsdragen extraversion, neuroticism och 
hardiness hos elitidrottare i jämförelse med idrottare inom breddidrotten. Vidare syftar studien 
till att undersöka huruvida dessa personlighetsdrag skiljer sig mellan lagidrottare och 
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individuella idrottare. Studiens hypoteser baseras på resultat från tidigare forskning. Studiens 
hypoteser är: 

• Elitidrottare är mer extroverta och mindre neurotiska än idrottare inom breddidrotten 
• Idrottare är extroverta oavsett om de är lagidrottare eller individuella idrottare. 
• Lagidrottare är mer neurotiska än individuella idrottare.  
• Elitidrottare har högre nivå av hardiness än idrottare inom breddidrotten. 
• Hardiness skiljer sig inte mellan lagidrottare och individuella idrottare. 

 
Metod 

Deltagare 
      I studien har totalt 121 idrottare (M = 24.68, S = 6.47) deltagit som varit elitidrottare 
(N = 61), breddidrottare (N = 60), lagidrottare (N = 62) och individuella idrottare (N = 59). 
Kraven för att få delta i studien var att man skulle vara minst 18 år och fortfarande vara aktiv 
inom sin idrott. Idrotterna som klassificerats som lagidrotter var fotboll, truppgymnastik, 
ishockey, innebandy och handboll. De individuella idrotterna var triathlon, cykling (både 
mountainbike och landsväg), enduro, badminton samt friidrott.  
 

 
 
	  

_____________________________________________________________________________________________________	  
Idrott    Idrottsform   Elitidrottare  Breddidrottare 
 
Fotboll   Lagidrott   1   10 
Truppgymnastik  Lagidrott   12   - 
Ishockey   Lagidrott   11   - 
Innebandy   Lagidrott   20   1 
Handboll   Lagidrott   -   7 
Triathlon   Individuell idrott  1   16 
Cykling   Individuell idrott  4   1 
Enduro   Individuell idrott  -   14 
Badminton   Individuell idrott  -   5 
Friidrott   Individuell idrott  12   6 
 
 
 

Inklusionskriterierna för lagidrottare var att idrottaren skulle vara del av ett lag där 
träning och tävling utförs gemensamt och tävlingsresultaten baseras på lagets samlade 
prestation. För att definieras som en individuell idrottare var inklusionskriterierna att 
tävlingsresultaten är det resultat som endast idrottaren ensam presterar. Inklusionskriterierna 
för lag- samt individuell idrott är satta för just denna studie och har valts av författaren själv 
då en definition för dessa två idrottsformer var problematisk att finna. En entydig definition 
av vad elitidrott är och vilka nivåer som innefattas inom detta begrepp är något som Centrum 
för idrottsforskning (2012) menar inte existerar. De skriver att Riksidrottsförbundets 
medlemsförbund aldrig blivit enade om ett allmänt perspektiv på vad elitidrott är i jämförelse 
med övriga nivåer inom idrotten. Det konstateras även att majoriteten är eniga om att eliten 
innefattar ”de allra bästa” inom respektive idrottsgren. I rapporten framgår även att det råder 
oenigheter om huruvida ungdomslag, juniorer, veteraner etc. även de kan klassificeras som 

Tabell 1: Idrotter med deltagarantal.  
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elitidrottare eller om elitidrottare endast avser seniorer. I denna studie avser elitidrottare 
endast seniorer och mäter därmed elitidrottare i åldrarna 18 till 40 år. Då Riksidrottsförbundet 
(2009) i sitt idéprogram ”Idrotten vill” talar om elitidrott för vuxna så innefattar denna 
verksamhet på internationell eller nationell toppnivå och tävlingsnivåer direkt där under. 
Detta urval appliceras även i denna studie där elitidrottare med andra ord tävlar på nationell 
och internationell toppnivå samt de två högsta ligorna i sina respektive idrotter.  
      I studien har ett internt bortfall förekommit. Två enkäter har uteslutits på grund av för 
höga ljug-poäng (eng: liar). För höga poäng på ljug-skalan kan innebära att individen inte är 
ärlig med sina svar utan fyller i så som denne tror gynnar studien eller så den tror uppskattas 
av andra. Ytterligare tre enkäter har uteslutits, dessa av anledningen att de ej var fullständigt 
ifyllda i form av avsaknad av svar på någon fråga. Det har även förekommit ett externt 
bortfall då en person inte hade tid att stanna kvar efter sin träning utan var tvungen att lämna 
innan datainsamlingen påbörjades. 
 
Mätinstrument 
      I studien har två redan etablerade enkäter använts. För att mäta extraversion och 
neuroticism användes Eysenck’s Personality Inventory som är ett väl etablerat instrument för 
att mäta dessa personlighetsdrag. Eysencks Personality Inventory har hög reliabilitet och 
används frekvent inom forskningen (Morgan, 1968; ref. i Frazier, 1987). Enkäten består av 57 
frågor som besvaras genom att kryssa i rutan för ja eller rutan för nej beroende på om 
påståendet stämmer överens med individens beteende. Extraversion och neuroticism/stabilitet 
har vardera 24 frågor. Noll till tolv poäng på extraversion-skalan innebär att individen är 
introvert, 13 till 24 poäng indikerar däremot att individen är extrovert. Samma gränser berör 
neuroticism/stabilitetsskalan. Upp till och med tolv poäng innebär att individen är ostabil och 
neurotisk, får individen mer än tolv poäng tyder det på att denne är stabil och mindre 
neurotisk. Resterande nio poäng är ljug-poäng. Dessa ljug-poäng avslöjar om personen listat 
ut studiens syfte och anpassar sina svar därefter eller om personen framställer sig så som 
denne tror att omgivningen önskar att den är. Exempel på frågor är ”Längtar du ofta efter att 
få uppleva något spännande?” (extraversion), ”Vill du helst bara ha några få utvalda 
bekanta?” (extraversion) ”Känner du dig ibland illa till mods utan skäl?” (neuroticism), ”Har 
du lätt för att känna dig sårad?” (neuroticism), ”Brukar du alltid hålla dina löften, vilka 
obehag det än medför?” (ljug) och ”Har du ibland tankar som du skulle vilja att andra inte 
visste om?” (ljug). Idrottarnas totala poäng på extraversion och neuroticism rapporterades in i 
SPSS för att senare jämföras. Enkäter med fem eller fler ljug-poäng uteslöts ur studien.  
      Personal Views Survey III-R användes för att mäta hardiness. Detta är en modern 
enkät som är framtagen av Maddi och Khoshaba (2001) med bra validitet (Maddi & 
Khoshaba, 2001). Enkäten har hög reliabilitet och bra intern konsistens med Cronbachs alfa-
värdet 0.80 (Maddi et al., 2006). För att behålla validiteten i enkäten togs beslutet att använda 
sig av den engelska versionen istället för att genomgå ett omfattande arbete i att översätta den 
till svenska som dessutom riskerar att minska validiteten. Idrottarna fick i efterhand kryssa i ja 
eller nej beroende på om de hade förstått samtliga frågor i den engelska versionen eller ej. 
Detta för att säkerställa att resultaten blev korrekta och inte felaktiga på grund av det engelska 
språket då denna enkät i sådana fall skulle uteslutas ur studien. Enkäten består av 18 frågor 
där en fyrgradig likert-skala användes som spänner mellan ”not at all true” och ”very true”.  
Hälften av frågorna indikerar hög hardiness (n=9) och exempel på dessa frågor är ”By 
working hard, you can always achieve your goal” samt “Changes in routine provoke me to 
learn”. Den andra hälften av frågorna indikerar låg hardiness (n=9) och exempel på dessa är “I 
am not equipped to handle the unexpected problems of life” samt “No matter how hard I try, 
my efforts usually accomplish little”. Frågornas svar omkodades så att de endera indikerade 
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positiva och negativa svar för att ge en totalpoäng av hardiness. En liknande procedur har 
använts av Yamauchi (2013). Samtliga kodade resultat rapporterades därefter in i SPSS. 
 
Procedur 
      Föreningar kontaktades via mejl eller telefon där information gavs om studien, 
enkäterna, anonymitet och insamling. Vid mejlkontakt erhölls ett informationsblad (se Bilaga 
1). Insamlingarna skedde i kombination med träning på de olika idrottsanläggningarna. I vissa 
fall fylldes enkäterna i innan träning och i vissa fall fylldes de i efter träning. På plats gavs 
muntlig information om studien, anonymitet, konfidentialitet samt instruktioner för hur 
enkäterna skulle fyllas i. Idrottarna fick information om vilken ”Special Code” de tillhörde 
och skulle kryssa för i den engelska enkäten. I denna studie användes fyra olika koder för att 
idrottarna skulle kunna placeras i rätt undersökningsgrupp. I grupp A placerades alla de 
lagidrottare som tävlar på elitnivå och i grupp B placerades alla individuella elitidrottare. I 
grupp C placerades lagidrottare inom breddidrott och till sist placerades individuella 
breddidrottare i grupp D. Deltagarna uppmanades även att fråga om de undrade över något 
eller inte förstod någon fråga. På framsidan fanns ett informerat samtycke (se Bilaga 2) att 
läsa igenom och kryssa i vid godkännande av villkor samt deltagande. Hit skulle man även 
återkomma i slutet för att fylla i om man hade förstått samtliga frågor på den engelska enkäten 
eller ej. I enkäthäftena återfanns Eysencks Personality Inventory längst fram (och fylldes där 
med i först) där även idrott och födelseår fylldes i. Därefter följde Personal Views Survey III-
Revised där ålder, kön och ”Special code” fylldes i. Efter första insamlingstillfället infördes 
en extra fråga längst ner på denna enkät. Frågan var ”Har du förstått samtliga frågor i denna 
engelska enkät?” med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej”. Anledningen till att denna lades till 
var att några påpekade att det var enkelt att glömma att gå tillbaka till samtycket på första 
sidan för att kryssa i om man förstått den engelska enkäten då man var klar med enkäterna. ’’ 
 
Etiska överväganden 

Eftersom föreliggande studie innehåller en kartläggning av individers 
personlighetskaraktärer är det befogat att nogsamt följa etiska överväganden. Denna 
undersökning följer därför Vetenskapsrådets (1990) fyra forskningsetiska principer angående 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa fyra 
forskningsetiska principer ligger som grund för studiens etiska förhållningssätt och bejakades 
exempelvis i informationen till samtliga deltagare. Detta gäller inte minst kravet på 
konfidentialitet.  
 
Analys  
      Envägs variansanalys (ANOVA) bedömdes som mest lämpad analys för att jämföra 
medeltalsvärde mellan de olika grupperna på de tre personlighetsvariablerna. 
Signifikansnivån bestämdes till p<0.05. 
 

Resultat 
      Resultaten i denna studie redovisas i form av tabell med medelvärden och 
standardavvikelser för de olika personlighetsdragen samt i beskrivande text där skillnader och 
likheter rapporteras. Två tabeller används för att svara på ställda hypoteser.    
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Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser för de tre personlighetsdragen för elitidrottare 
(n=61) och breddidrottare (n=60).  
__________________________________________________________________________ 
Mätinstrument/     Elitidrottare               Breddidrottare  F-Ratio 
Variabel  M  SD   M              SD 
___________________________________________________________________________
EPI 
Extraversion  14,80       3,18   12,78  4,30  8,65** 
Neuroticism  7,72  4,43   9,62  5,37  4,53* 
 
PVS III-R   
Hardiness  15,35  3,24   8,72  4,72  81,72*** 
__________________________________________________________________________ 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
 
Tabell 3: Medelvärden och standardavvikelser för de tre personlighetsdragen för lagidrottare 
(n=62) och individuella idrottare (n=59).  
__________________________________________________________________________ 
Mätinstrument/     Lagidrottare          Individuella idrottare   F-Ratio 
Variabel  M  SD   M             SD 
___________________________________________________________________________
EPI 
Extraversion  15,19  3,07   12,33  4,15  18,61*** 
Neuroticism  9,35  5,36   7,97  4,53  2,36 
 
PVS III-R   
Hardiness  13,80  4,27   10,24  5,54  15,83*** 
_________________________________________________________________________ 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 
 

 
 
Figur 2: Medelvärden för elitidrottare jämfört med breddidrottare.  
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Figur 3: Medelvärden för lagidrottare jämfört med individuella idrottare. 
 
Extraversion 
 En envägs oberoende variansanalys visade att extraversion skiljer sig mellan 
elitidrottare och breddidrottare, F(1,117) = 8,65, p < 0.01, η2 = 0.07, r = 0.26. Elitidrottare 
(M=14.80, S=3.18) är mer extroverta än breddidrottare (M=12.78 , S=4.30).  

En envägs oberoende variansanalys visade att extraversion skiljer sig mellan 
individuella idrottare och lagidrottare, F(1,117) = 18.61, p < 0.001, η2 = 0,14, r=0.37. 
Lagidrottare (M = 15.19, S = 3.07) har rapporterat en högre grad av extraversion än 
individuella idrottare (M = 12.33, S = 4.15).  
 
Neuroticism 
 En envägs oberoende variansanalys visade att neuroticism skiljer sig mellan 
elitidrottare och breddidrottare, F(1,117) = 4.53, p < 0.05, η2 = 0.04, r = 0.2. Breddidrottare 
(M = 9.62, S = 5.37) är mer neurotiska än elitidrottare (M = 7.72, S = 4.43).   
      Det framkom inga signifikanta skillnader i neuroticism mellan lagidrottare och 
individuella idrottare. Det vill säga att lagidrottare och individuella idrottare är lika 
neurotiska. 
 
Hardiness 
      En envägs oberoende variansanalys visade en signifikant skillnad i hardiness mellan 
breddidrottare och elitidrottare, F(1,117) = 81.72, p < 0.001, η2 = 0.41, r = 0.64. Elitidrottare 
(M = 15.36, S = 3.24) påvisade högre hardiness än breddidrottare (M = 8.72, S = 4.72).  
 En envägs oberoende variansanalys visade en signifikant skillnad i hardiness mellan 
lagidrottare och individuella idrottare, F(1,117) = 15,83, p < 0.001, η2 = 0.12, r = 0.35. 
Lagidrottare (M = 13.80, S = 4.27) har högre nivå av hardiness än individuella idrottare (M = 
10.24, S = 5.54). 
 

Diskussion 
      Syftet med föreliggande studie var att studera personlighetsdragen extraversion, 
neuroticism och hardiness hos elitidrottare i jämförelse med idrottare inom breddidrotten. 
Vidare syftade studien till att undersöka huruvida dessa personlighetsdrag skiljde sig mellan 
lagidrottare och individuella idrottare. 
      Resultaten bekräftade hypoteser nummer ett, två och fyra. Det vill säga att elitidrottare 
är mer extroverta och mindre neurotiska än idrottare inom breddidrotten, idrottare är 
extroverta oavsett om de är lagidrottare eller individuella idrottare samt att elitidrottare har 
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högre nivå av hardiness än breddidrottare. De oväntade resultaten som ej är i linje med ställda 
hypoteser är att lagidrottare inte är mer neurotiska än individuella idrottare samt att 
lagidrottare har högre nivå av hardiness än individuella idrottare.  
 
Extraversion 
 I föreliggande studie framkom en signifikant skillnad i extraversion mellan elitidrottare 
och breddidrottare. Resultatet tyder på att elitidrottare är mer extroverta än individuella 
idrottare. Detta resultat stärker tidigare forskning av Dowd och Innes (1981), Egloff och 
Gruhn (1996) samt Egan och Stelmack (2003) som samtliga rapporterat att idrottare på högre 
tävlingsnivåer är mer extroverta än idrottare som tävlar på lägre nivåer. En möjlig förklaring 
till detta är att för att klara av de krav som ställs inom idrotten krävs att individen är aktiv, 
social, utåtriktad och i många fall impulsiv för att komma vidare med sin idrott och tycka det 
är roligt att fortsätta. En introvert individ som kanske är mer tyst, passiv, försiktig och osocial 
har inte färdigheterna som krävs för ett fortsatt idrottande på högre tävlingsnivå. En extrovert 
individ uppskattar nog utmaningar, tävlingar och samarbetet med andra idrottare på ett helt 
annat sätt än en introvert individ gör vilket i sin tur leder till att de extroverta idrottarna blir 
mer framgångsrika inom sina respektive idrotter. 

I föreliggande studie framkommer en signifikant skillnad i extraversion mellan 
individuella idrottare och lagidrottare. Lagidrottare är mer extroverta än individuella idrottare. 
Denna jämförelse har i tidigare forskning fått tvetydiga resultat. Nia och Besharat (2010), 
Frazier (1987) samt Egloff och Gruhn (1996) har inte noterat någon signifikant skillnad 
mellan lagidrottare och individuella idrottare. Allen et al. (2011) fann däremot att lagidrottare 
är mer extroverta än individuella idrottare vilket är ett resultat som den aktuella studien 
stödjer. Detta kan eventuellt förklaras med att lagidrottare behöver vara mer extroverta för att 
bli accepterade av lagkamrater och gemensamt bidra till en bra lagkänsla. Individuella 
idrottare behöver inte vara lika utåtriktade och sociala för att fortsätta med sin idrott då de 
bara behöver förlita sig på sig själva för att nå bra resultat och framgång i sin idrott. Med detta 
sagt är individuella idrottare inte introverta, de är fortfarande extroverta då deras medelvärde 
ligger över tolv poäng.  

Totalpoängen på extraversion i den använda enkäten var 24 poäng och individer som 
får mellan tolv och 24 poäng är extroverta. De som får under tolv poäng är däremot mer 
introverta. Med denna bakgrundsinformation kan konstateras att alla idrottare, oavsett 
tävlingsnivå och idrottsform är extroverta. Pervin och Cervone (2010) skriver att majoriteten 
hamnar nära mitten på kontinuumet för extraversion vilket även visat sig i denna studie där 
samtliga medelvärden ligger relativt nära mitten. Som Nia och Besharat (2010) skriver är 
idrottare mer extroverta än de som inte idrottar. Detta förklarar de på två sätt. Deras första 
förklaring är att extroverta individer är bättre lämpade för idrott och deras andra förklaring är 
att idrotten utvecklar individer till mer extroverta. Båda förklaringar är tänkbara men en 
kombination av dessa är även det en möjlig förklaring. Då personer börjar idrotta kan det vara 
lika stor andel extroverta som introverta individer men en person som inte är extrovert från 
början skulle eventuellt inte fortsätta med sin idrott. Samtidigt kommer de som fortsätter med 
sina respektive idrotter eventuellt utvecklas till mer extroverta individer än de var innan de 
började idrotta. Med andra ord kan en från början introvert individ utvecklas till en mer 
extrovert individ genom att spendera tid i sin idrottsmiljö. En extrovert individ kan bli mer 
extrovert än vad den skulle blivit om denne inte idrottat. Denna reflektion baseras på att 
personligheten eventuellt inte är fullständigt stabil utan att situationer och miljöer kan påverka 
personligheten. På så vis kan en kombination av Nia och Besharats (2010) förklaringar vara 
tänkbar genom att extroverta individer i större utsträckning idrottar vilket delvis beror på att 
idrotten har utvecklat idrottarna till extroverta individer och delvis för att de var extroverta 
från början. Huruvida det är idrotten som påverkar individen eller individen som lockas till en 
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viss idrott på grund av sin personlighet är något som Eagleton, McKelvie och De Man (2007) 
forskat i. Deras resultat tyder på att personligheten inte förändras under idrottarens aktiva år 
utan är stabil, vilket tyder på att individer lockas till de idrotter som är bäst lämpade för deras 
personligheter. Detta är fortfarande ett tveksamt resultat då de enbart mätt idrottare i åldrarna 
18 till 22 år. För att anses som en tänkbar förklaring som ersätter kombinationen av Nia och 
Besharats (2010) förklaring hade det varit önskvärt att Eagleton et al. (2007) mätt fenomenet 
över ett större åldersspann då de aktuella idrottarna eventuellt redan idrottat många år innan 
studien utförts.  

 
Neuroticism 
 I föreliggande studie framkom en signifikant skillnad i neuroticism mellan elitidrottare 
och breddidrottare. Resultatet tyder på att elitidrottare är mindre neurotiska än breddidrottare 
vilket stärker tidigare forskning. Egan och Stelmack (2003) rapporterade att elitidrottare i 
många studier är mindre neurotiska än idrottare på lägre nivåer. En möjlig förklaring till detta 
är att elitidrottare behöver vara stabila för att ta sig genom träningar och tävlingar utan att 
bryta ihop. En neurotisk individ klarar inte av de förväntningar och krav som ställs för att 
utvecklas och bli en framgångsrik idrottare utan stannar istället inom breddidrotten där 
pressen inte upplevs som lika hög.  
 I den aktuella studien framkom ingen signifikant skillnad i neuroticism mellan 
lagidrottare och individuella idrottare vilket motbevisar ställd hypotes. Allen et al. (2011) 
rapporterade att individuella idrottare inte var lika neurotiska som lagidrottare vilket ej 
stämmer överens med den aktuella studiens resultat. En förklaring till varför lagidrottare 
skulle vara mer neurotiska än individuella idrottare är att lagidrottares neurotiska drag inte 
påverkar resultatet i samma utsträckning som de gör hos en individuell idrottare. Detta då 
resterande lagmedlemmar kan bära upp den spelaren som är mer neurotisk än de andra 
spelarna och därmed får det inte lika stora konsekvenser med en neurotisk och ostabil individ 
inom lagidrott. Neuroticism hos en individuell idrottare som gör denne instabil påverkar 
direkt resultatet då det bara är den ensamme idrottarens resultat som räknas och de neurotiska 
dragen inte kan ”gömma sig” bakom stabilare lagmedlemmar. Därav krävs det en stabil och 
mindre neurotisk individ för att vara aktiv inom en individuell idrott. En möjlig förklaring till 
den aktuella studiens resultat är att samtliga idrottare är stabila och mindre neurotiska på 
grund av att det krävs en stabil individ för att klara av de krav och påfrestningar som finns 
inom idrotten. En neurotisk individ kan beskrivas som sur, ängslig, lättstött och orolig vilket 
är personlighetsdrag som eventuellt inte är att föredra hos en idrottare. En idrottare behöver 
kunna ta kritik utan att bli arg och istället se kritiken som något att arbeta på, den bör inte oroa 
sig utan istället göra sitt bästa och se hur långt det kan ta en. Det är med andra ord fördelaktigt 
med en individ som är lugn, glad, livlig och kanske även bekymmerslös. Enligt resultatet i 
föreliggande studie är detta önskvärt hos samtliga idrottare, oavsett vilken typ av idrott de är 
aktiva inom.  
      Kontinuumet för neuroticism har samma skala som kontinuumet för extraversion. Det 
vill säga att individer med mellan noll och elva poäng är stabila och inte neurotiska samt de 
med tolv poäng eller fler är instabila och neurotiska. Resultaten tolkas som att samtliga 
grupper är stabila och inte neurotiska då alla fyra medelvärden är en bra bit under tolv. Detta 
stämmer överens med Nia och Besharats (2010) konklusion om att idrottare överlag är stabila 
och mindre neurotiska för att stabila individer är bättre förberedda för idrott. 
 
Hardiness 
      I föreliggande studie uppmärksammades en mycket tydlig signifikant skillnad i 
hardiness mellan elitidrottare och breddidrottare. Elitidrottare påvisade en högre nivå av 
hardiness än breddidrottare. Detta resultat stärker tidigare forskning av Thomas et al. (2013), 



	   12 

Sheard och Golby (2010) samt Golby och Sheard (2004) som samtliga noterat att elitidrottare 
har högre nivå av hardiness än breddidrottare. Anledningen till att elitidrottare har högre nivå 
av hardiness är förslagsvis att de känner en stark kontroll då det i de flesta fall är de själva 
som kämpat sig till sin idrottsliga framgång. De är mer engagerade på så vis att idrott på 
elitnivå kräver mer tid och engagemang än vad som krävs på breddnivå. Inom breddidrotten 
läggs inte samma tid ner på idrotten då man i de flesta fall har andra karriärer att tänka på 
samt andra former av socialt liv och umgänge som inte elitidrottare har tid till och prioriterar 
lika högt. Till slut motiveras elitidrottare och framför allt blivande elitidrottare av utmaningar. 
Idrottare som undviker stressiga situationer uppnår antagligen inte elitnivå i samma 
utsträckning som de idrottare som uppfattar stressiga situationer som lärorika med 
utvecklingspotential. Sammanfattningsvis föreslås att elitidrottare samt blivande elitidrottare 
har hög nivå på samtliga tre hardiness-komponenter; engagemang, kontroll och utmaning 
vilket leder till att de är bättre på att hantera stressiga tränings- och tävlingssituationer än 
breddidrottare är. Detta medför att de sannolikt klarar av tävlingssituationer bättre och därmed 
kan upprätthålla en hög nivå på sina prestationer. Med frekvent höga tävlingsprestationer 
utvecklas idrottaren i sin idrott och har bättre förutsättningar för att bli en framgångsrik 
elitidrottare. De idrottare med lägre nivå av hardiness tycks inte hantera samma situationer på 
ett lika bra sätt, utvecklas inte lika mycket på grund av det vilket antagligen gör att de stannar 
inom breddidrotten och inte når elitnivån.  
      Mellan lagidrottare och individuella idrottare noterades även där en signifikant skillnad 
som tyder på att lagidrottare har högre nivå av hardiness än individuella idrottare. Tidigare 
forskning har inte noterat någon signifikant skillnad mellan dessa variabler (Karimi & 
Besharat, 2010). I den studien rapporterades en högre nivå av hardiness hos lagidrottare än 
hos individuella idrottare, dock ej av signifikant natur. Anledningen till att lagidrottare har 
högre hardiness kan vara att de upplever större socialt stöd från lagkamrater och ett eventuellt 
positivt grupptryck för att vilja utmana och engagera sig i laget samt upplever en gemensam 
kontroll. En annan förklaring till varför detta resultat framkom i denna studie kan vara att 
majoriteten av lagidrottarna var aktiva på elitnivå medan majoriteten av de individuella 
idrottarna var aktiva inom breddidrott. Detta kan ha medfört en snedfördelning vilket gjort att 
det inte är samtliga lagidrottare utan elitidrottarna inom lagidrotten som har högre hardiness.   
 
Sammanfattning 
Baserat på resultaten från denna studie kan sammanfattningsvis konstateras att elitidrottare 
och lagidrottare är mer extroverta än breddidrottare och individuella idrottare. Breddidrottare 
är mer neurotiska än elitidrottare, lagidrottare och individuella idrottare är lika stabila. Till 
slut kan rapporteras att elitidrottare och lagidrottare har högre nivå av hardiness än 
breddidrottare och individuella idrottare.  
 
Metodkritik 
      En teori-prövning utförs för att förklara tidigare forskning och kan användas för nya 
förutsägelser i ämnet som i sin tur leder till nya forskningsresultat. Då det inte utförts så 
många studier om dessa personlighetsdrag med fokus på idrott valdes en teori-prövning för att 
testa, förklara och validera tidigare resultat. I den aktuella studien användes både kvinnor och 
män men det valdes att inte göra någon distinktion mellan dessa då det inte var av intresse att 
studera om personlighetsdragen även skiljde mellan män och kvinnor på grund av att det ej 
noterats några stora, signifikanta skillnader mellan dessa variabler tidigare. Om 
personlighetsdragen skiljer sig mellan könen kan detta påverkat resultaten då kvinnor och 
män inte var jämt fördelade i de olika undersökningsgrupperna. En nackdel i den aktuella 
studien är att det bara användes två nivåer av tävlingsnivå; elitidrott och breddidrott. Detta 
medförde att elitidrottare innefattade landslagscyklister, elitgymnaster på hög nationell nivå 
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samt innebandy, fotboll och ishockeyspelare i de näst högsta ligorna. Breddidrottare 
innefattade allt från de lägsta tävlingsnivåerna som t.ex. korpen och motionärsnivå upp till 
och med till exempel innebandy i division två. Om tävlingsnivåerna hade delats upp i fler 
nivåer samt lagt till ytterligare elitidrottare på internationell nivå så hade resultaten eventuellt 
sett annorlunda ut för alla personlighetsdrag. Vidare hade det varit fördelaktigt för studiens 
resultat om elitidrottarna och breddidrottarna var jämt fördelade inom lagidrott och 
individuella idrottare. Det vill säga att antalet elitidrottare och breddidrottare var samma inom 
både lagidrott och individuella idrottare. Anledningen till denna snedfördelning var en dålig 
uppslutning hos de lagidrottare som tävlade på breddnivå på grund av att många gått på 
juluppehåll då de inte hade några resterande matcher kvar under hösten. Elit-lagen hade 
matcher kvar att spela och med stor sannolikhet även större krav från klubben att närvara på 
träningar. Inom den individuella idrotten var majoriteten breddidrottare vilket beror på att de 
individuella elitidrottarna var mer problematiska att komma i kontakt med än vad 
lagidrottarna var. I många fall föreslogs från föreningarna att kontakta dessa individuella 
elitidrottare direkt där svar ofta uteblev.  
 Litteraturgenomgången baserad på extraversion, neuroticism och hardiness använder 
sig i stor utsträckning av redan etablerade enkäter vilket är en styrka och ökar validiteten. 
Även i den aktuella studien används etablerade enkäter då detta anses vara av betydelse för att 
uppnå hög validitet. En svaghet som återkommer i några av de tidigare studierna är ett lågt 
deltagarantal. Detta problem betonas av en del författarna som menar att somliga resultat bör 
forskas vidare på just på grund av det låga antalet deltagare. I denna studie har deltagarantalet 
varit av stor vikt och de olika grupperna består av minst 50 deltagare. 
 
Tillämpning 
      Med ytterligare kunskap om vilka samband som finns mellan personlighetsdrag och 
prestation kan arbetet med att upptäcka talanger utvecklas. Fler talanger kan sannolikt 
upptäckas om kunskapen sprids huruvida framgångsrika idrottares personlighet, till exempel 
baserat på hur extraversion, neuroticism och hardiness vanligtvis förekommer hos olika 
idrottare. Med hjälp av denna kunskap kan en pedagogisk och accepterad strategi utvecklas 
för att upptäcka talanger i god tid. Talangscouter, tränare med flera kan med hjälp av denna 
strategi se vilka som har god kapacitet för att ta sig långt i sin idrott och klara av pressen som 
ställs av en elitidrottare. När dessa idrottare är identifierade kan de erbjudas det stöd och den 
support som de kanske inte annars fått och därmed aldrig nått elitnivå. Resultaten kan även 
användas till att vägleda individer till vilka idrotter denne är bäst lämpad för. Även i detta fall 
krävs en bra pedagogisk strategi samt pedagogiska tränare för att inte idrottarna ska känna sig 
oönskade och tappa motivation utan snarare ser det som en individuell hjälp och stöd. De 
individer som är bättre utrustade för lagidrott hamnar inom lagidrott och de som är bäst 
utrustade för individuella idrotter hamnar i en individuell idrott där de sannolikt mest hör 
hemma. Om individer hamnar i rätt idrott i tidig ålder kan det tänkas att chansen är större att 
de fortsätter med den en längre tid. Dock finns det forskning som tyder på att extraversion och 
neuroticism förändras med åldern (Egloff & Gruhn, 1996) men med ytterligare forskning om 
hur denna förändring ser ut kan kunskapen nyttjas för att vägleda unga idrottare i valet av 
idrott. Sambandet mellan personlighet och val av idrott är kunskap som tränare och föreningar 
kan nyttja då idrottarna fortfarande är unga genom att vägleda barnen till idrotter som har 
visat sig kompatibla med barnets personlighet. 
 
Framtida forskning 
      I kommande forskning föreslås mer distinkta skillnader i tävlingsnivå samt fler nivåer 
för att se det linjära sambandet för både extraversion, neuroticism och hardiness. Då man 
studerar hardiness bör man göra skillnader på elitnivåer så som internationell nivå, högsta och 
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näst högsta nationella tävlingsnivån för att se huruvida det skiljer sig inom elitidrotten. Vidare 
är ett förslag att studera de tre komponenterna i hardiness (kontroll, engagemang och 
utmaning) på de olika tävlingsnivåerna och hur de skiljer sig. Hardiness bör även studeras i 
ökad utsträckning och jämföras mellan lagidrottare och individuella idrottare då det visat flera 
distinkta skillnader. En studie som mäter samma idrottare systematiskt över några år, från 
idrottsdebuten och några år framöver, är även önskvärt. Detta för att studera hur 
personlighetsdragen eventuellt förändras över tid och beroende på vilken idrott individen är 
aktiv inom. Vidare hade det varit av intresse att studera hur personlighet inom idrott skiljer sig 
mellan kulturer och länder. Till sist kan även rekommenderas att göra en liknande studie som 
den aktuella men då studera skillnader inom lag. Det vill säga att man undersöker om 
personlighetsdragen skiljer sig beroende på vilken position idrottaren har i laget genom att till 
exempel jämföra de olika spelarpositionerna i ishockey; målvakter, backar, anfallare och 
centers.  
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Bilaga 1 
Kandidatuppsats i idrottspsykologi 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Carolin Jönsson och jag läser idrottsvetenskapsprogrammet med inriktning 
idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Jag skriver nu min kandidatuppsats i 
idrottspsykologi som handlar om personlighetsdrag hos idrottare. Syftet med min uppsats är 
att studera olika personlighetsdrag hos elitidrottare och breddidrottare samt lagidrottare och 
individuella idrottare.  
 
Allting kommer självfallet att vara konfidentiellt och anonymt. De svar ni ger kommer inte 
kunna spåras tillbaka till er och ingen kommer veta vilka svar ni ger så var gärna helt ärliga 
med era svar. Medverkan är givetvis frivillig och ni kan välja att hoppa av studien, om ni så 
önskar, utan att behöva ange någon anledning. Resultaten av frågeformulären kommer endast 
att användas för studien och kommer inte att användas i kommersiellt syfte.  
 
Undersökningen består av två frågeformulär som tar cirka 10-15 minuter att fylla i. En av 
enkäterna är på engelska men jag hoppas ni ska förstå frågorna ändå. Jag uppskattar er 
medverkan i undersökningen då det gynnar min studie.  
 
Jag kommer gärna ut och får frågeformulären besvarade under vecka 50-51 vid en tid som 
passar er bäst, förslagsvis i samband med träning.  
 
När uppsatsen är avslutad skickar jag gärna en kopia av den till er om så önskas. 
 
Om ni tvekar eller har några frågor så kontakta mig gärna. Er medverkan skulle verkligen 
uppskattas!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carolin Jönsson 
Idrottsvetenskapsprogrammet inriktning idrottspsykologi 
Högskolan i Halmstad 
carjon12@student.hh.se 
carolinjonsson@live.com  
Tel: 0722004191 
 
Handledare: 
Urban Johnson 
Professor i Psykologi inriktning idrott 
urban.johnson@hh.se 
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Bilaga 2 
Personlighetsdrag hos lagidrottare och individuella idrottare inom elit- samt 

breddidrott 
 

Mitt namn är Carolin Jönsson och jag läser idrottsvetenskapsprogrammet med inriktning 
idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Jag skriver nu min kandidatuppsats som handlar 
om personlighetsdrag hos idrottare. Jag ber dig nu svara på två frågeformulär som berör olika 
personlighetsdrag. Resultaten är konfidentiella och kommer inte kunna spåras tillbaka till dig 
så ingen kommer veta vad just du svarat. Svara därför gärna så ärligt, uppriktigt och spontant 
som du kan.  
 
Undersökningen består av två frågeformulär som sammanlagt tar cirka 15 minuter att fylla i. 
En av enkäterna är på engelska så därför vill jag försäkra mig om att du förstår samtliga 
frågor i denna. Är någonting oklart så är det bara att fråga så förklarar jag gärna. I den 
engelska enkäten ombeds du att uppge vilken ”Special Code” du tillhör. Detta är för att kunna 
placera in dig i rätt undersökningsgrupp t.ex. ”individuell idrott + elitidrott” eller ”lagidrott + 
breddidrott” och är alltså inget som kan avslöja din identitet. 
 
Din medverkan i denna studie är helt frivillig och du kan därför hoppa av när du vill utan att 
ange någon orsak till ditt avhopp.  
 
Jag uppskattar verkligen din medverkan då detta gynnar min studie! J  
 

Samtycke till min medverkan i uppsatsen: 
 
  Jag har läst och förstått information om studien 

 
Jag har förstått samtliga frågor i den engelska enkäten 
 
Jag samtycker härmed till att medverka i uppsatsen ”Personlighetsdrag hos 
lagidrottare och individuella idrottare inom elit- samt breddidrott” 

 
 
 
_________________________________ ________________________________ 

     Datum            Ort 
 

_________________________________ 
Deltagares underskrift 
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