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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att empiriskt undersöka en teoretisk modell för 
korrelationer mellan dispositionell mindfulness, påverkansmekanismer och 
idrottspsykologiska färdigheter (Birrer, Röthlin & Morgan, 2012). Modellen testas genom att 
(1) undersöka korrelationer mellan dispositionell mindfulness och påverkansmekanismer 
(Emotionsreglering, Klarsynthet och Ältande). (2) Undersöka korrelationer mellan 
påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter (Motoriska färdigheter, 
Anspänningsreglering, Motivation och Copingförmåga). (3) Dessutom undersöktes även 
korrelationer mellan idrottspsykologiska färdigheter och självskattad idrottsprestation 
(Tävlings- respektive träningsprestation). I studien deltog 242 elitidrottare från 
idrottsföreningar i sydvästra Sverige. Den aktuella studien stöder Birrer med kollegors (2012) 
modell då resultatet (1) visade signifikanta korrelationer mellan dispositionell mindfulness 
och samtliga tre påverkansmekanismer. (2) Vidare visade resultatet i aktuell studie att 
Emotionsreglering är relaterat till bättre Copingförmåga, Inre motivation och 
Anspänningsreglering. Resultatet visade att bättre Klarsynthet om sitt inre känsloliv är 
relaterat till bättre Copingförmåga, Inre motivation och Anspänningsreglering. Resultatet 
visade även att mindre Ältande är relaterat till bättre Copingförmåga och 
Anspänningsreglering. (3) Bättre Copingförmåga och högre grad av Yttre motivation visades 
vara relaterat till högre självskattad tävlingsprestation. Till sist visade resultatet att bättre 
Copingförmåga och högre grad av Inre motivation är relaterat till högre självskattad 
träningsprestation. Resultatet diskuterades i relation till forskning och teoretiska 
referensramar. 
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Abstract 
The purpose of present study was to empirically examine a theoretical model for correlations 
between dispositional mindfulness, impact mechanisms and sport psychological skills (Birrer, 
Röthlin & Morgan, 2012). The model is tested by (1) to examine the correlations between 
dispositional mindfulness and impact mechanisms (Self-regulation, Clarity and Rumination). 
(2) To examine correlations between impact mechanisms and sport psychological skills 
(Motor Control Skills, Arousal Regulation Skill, Motivation and Coping Skills). (3) In addition 
was also correlations between skills and self-rated sport performance (competitive and 
training performance) examined. The study involved 242 competitive athletes from sports 
clubs in southwestern Sweden. The current study supports Birrer with colleagues' (2012) 
model when the results (1) showed significant correlations between dispositional mindfulness 
and all three impact mechanisms. (2) Furthermore, the results showed that Self-Regulation is 
related to better Coping Skills, Intrinsic Motivation and Arousal Regulation Skill. The results 
showed that better Clarity about its inner emotional life is related to better Coping Skills, 
Intrinsic Motivation and Arousal Regulation Skill. The results also showed that less 
Rumination is related to better Coping Skills and Arousal Regulation Skill. (3) Better Coping 
Skills and higher levels of External Motivation appeared to be related to higher self-rated 
competitive performance. Finally, the results showed that better Coping Skills and higher 
levels of Intrinsic Motivation are related to higher self-rated exercise performance. The results 
were discussed in relation to research and theoretical frameworks. 
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     Elitidrottare står inför en rad olika psykologiska utmaningar i sin karriär, både på och 
utanför idrottsplanen. Genom att lära ut mental träning för idrottare vill psykologer försöka 
hjälpa idrottare att förbättra sina chanser att prestera på sin högsta nivå under mycket 
krävande, stressande, och ibland till och med fientliga förhållanden (Birrer, Röthlin & 
Morgan, 2012). Under de senaste 30 åren har de tekniker som används främst kommit från 
psykologisk färdighetsträning, som framför allt påverkats av kognitiva beteendeteorier. På 
senare tid har intresset för mindfulnessbaserade interventioner ökat inom idrottspsykologin 
(Birrer et al., 2012). Det har gått mer än ett decennium sedan mindfulness och acceptans 
baserade interventioner föreslogs i syfte att förbättra idrottsprestationer och allmänt 
välbefinnande för idrottsklienter (Moore & Gardner, 2001). Sedan dess har den teoretiska och 
empiriska utvecklingen lagts till kunskapsbasen och byggt en vetenskaplig grund för 
användningen av dessa interventioner och förfaranden (Gardner & Moore, 2012). Birrer med 
kollegor (2012) skapade en modell (s. 240), de beskriver, utifrån sin modell, teoretiska 
överväganden för hur mindfulnessbaserade interventioner kan utveckla psykologisk 
färdighetsträning i idrott på ett produktivt sätt. Modellen belyser att dispositionell mindfulness 
framstår i olika påverkansmekanismer som i sin tur påverkar idrottspsykologiska färdigheter 
hos idrottare. De idrottspsykologiska färdigheterna antas i sin tur leda till ökad prestation. 
Föreliggande studie utgår från deras rekommendationer genom att undersöka modellens tre 
steg, vilket är dispositionell mindfulness, påverkansmekanismer, idrottspsykologiska 
färdigheter och självskattad prestation. Birrer med kollegors (2012) rekommendationer menar 
att modellen är i behov av empirisk testning och därmed kommer aktuell studie att studera 
relationen mellan modellens tre steg. 
     Mindfulness är inget nytt fenomen, utan kommer från 2500 år gamla buddhistiska 
traditioner. Det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att 
minska lidande, finna lycka och stillhet. Mindfulness, definieras bland annat som ett 
ögonblick till ögonblick icke bearbetad medvetenhet, vilket är en förmåga som kan läras 
genom träning och tros främja välbefinnande (Brown & Ryan, 2003). En känd definition av 
mindfulness är Kabat-Zinn’s (1994);”Paying attention in a particular way: on purpose, in the 
present moment and non-judgementally” (s. 4). Intresset och forskningen om mindfulness har 
exploderat de senaste 20 åren och antalet artiklar som publicerats inom ämnet har ökat 
exponentiellt (Brown, Ryan & Creswell, 2007). De senaste åren har antalet kliniker som 
erbjuder mindfulnessbaserade interventioner för att hjälpa klienter och patienter med en rad 
olika psykologiska, somatiska eller sociala problem ökat drastiskt (Baer, 2003). Användandet 
av mindfulness-baserade interventioner inom den kliniska psykologin stöds av den utökade 
forskningen och numera används dessa interventioner även på friska populationer med syfte 
att bland annat minska stress och öka välbefinnandet i vardagen (Chiesa & Serretti, 2009).      
     Meditation har existerat och praktiserats under tusentals år, Kabat-Zinn (2003) utvecklade 
fenomenet under 70-talet där mindfulness är en av de mer framstående formerna idag. För att 
utveckla sin individuella mindfulness förmåga finns det olika tekniker att eftersträva. Några 
mindre avancerade tekniker riktade mot olika mål t.ex. avslappning och välmående är 
effektiva sätt att träna mindfulness (Baer & Krietemeyer, 2006). Ett tillvägagångsätt är att 
träna mindfulness i vardagen, utföranden av rutinmässiga sysslor som att gå, cykla eller köra 
bil mer medvetande (Baer & Krietemeyer, 2006).  
     Mindfulnessbaserad stressreducering (MBSR) är ett av de mest kända kliniska program 
utformat för att ge undervisning och erfarenhet av mindfulness. Men även ett tillvägagångsätt 
att integrera mindfulness i vardagliga livet för att underlätta och öka välbefinnande och 
minska av psykisk ohälsa (Baer, 2003). Kabat-Zinn (1990) såg potentialen för mindfulness 
utanför den traditionella buddistiska traditionen. Han startade program för mindfulness i 
Amerika inom sjukvården på 80-talet, han minskade på de religiösa och andlösa aspekterna 
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för att anpassa sig till folk i väst. MBSR är en formell meditation i syfte till att skapa en 
coping resurs för att hantera såväl fysiska som psykiska symptom (Kabat-Zinn, 1994).  
     Till följd av det växande vetenskapliga stödet i kliniska sammanhang har även intresset för 
mindfulness inom idrottspsykologin ökat (Gardner & Moore 2012). Tidigare har metoder som 
målsättning, visualisering, mental repetition, anspänningsreglering, self-talk varit strategier 
som hamnat i fokus för forskningen inom prestationsförbättring (Hasker, 2010). Psykologisk 
färdighetsträning är baserat på att förbättra prestation genom självreglerande processer. 
Forskningen inom idrottspsykologisk färdighetsträning har fortsatt i tron att låga nivåer av 
ångest, mindre negativt tänkande och höga nivåer av självförtroende hos idrottare är 
förknippade med bättre prestation (Hasker, 2010). Mindfulness och acceptans baserade 
modeller och teorier menar däremot att huvudfokus är att främja en modifierad relation med 
ens inre upplevelser (dvs. emotioner, kognitioner och tankar) snarare än att försöka ändra eller 
stoppa dem (Gardner & Moore, 2012). Det mindfulness och acceptans baserade modeller 
menar, är att optimal prestation inte kräver reducering eller kontroll av ens inre tillstånd, utan 
snarare kräver; (a) icke dömande (dvs. inte bra, inte dåligt, inte rätt, inte fel) ögonblick-till-
ögonblick medvetenhet och acceptans av ens inre tillstånd, vad det nu kan vara; (b) 
uppmärksamhet på uppgiftsrelevanta yttre stimuli, istället för fokus på interna processer som 
innehåller bedömning och direkta insatser för styrning; och (c) ett konsekvent och personligt 
engagemang för beteendeåtgärder som stöder ens idrottsliga strävan (Gardner & Moore, 
2012). Gardner och Moore (2012) belyser att mindfulness och acceptans-baserad intervention, 
till skillnad från traditionell psykologisk färdighetsträning, inte anser att det finns ett optimalt 
psykiskt tillstånd där du kan prestera optimalt. Utan att i själva verket kan individer prestera 
optimalt och samtidigt uppleva en mängd olika kognitiva, affektiva och fysiologiska tillstånd.  
     I början av 2000-talet började Moore (2003) granska varje kvantitativ studie som 
publicerats hittills inom idrottspsykologin, som använde en eller flera idrottspsykologiska 
färdigheter (t.ex. Self-talk, visualisering, målsättning etc.) med tävlingsidrottare. Resultatet 
från studien visade att ingen av insatserna med traditionell idrottspsykologi, från 30 år av 
tillämpning, visade en effekt på att ha förbättrat idrottsprestationen för idrottare (Gardner & 
Moore, 2012). Som effekt av det här resultatet utformades ”Mindfulness-Acceptance-
Commitment” (MAC; Gardner & Moore, 2004) som är format mot att förbättra 
idrottsprestation. MAC är baserat på de framgångar som mindfulness och acceptans-baserade 
interventioner haft inom den allmänna psykologin (Gardner & Moore, 2012). Mindfulness 
Acceptans Commitment Approach (MAC; Gardner & Moore, 2004) blir ett alternativ till den 
mer klassiska psykologiska färdighetsträningen. Gardner och Moore (2004) menar att 
idrottarna inte behöver kontrollera, ändra eller eliminera negativa inre tillstånd för att prestera 
optimalt. Snarare menar MAC-strategin att genom mindfulness- och acceptansbaserade 
strategier, ökar idrottare sin uppgiftsorienterade uppmärksamhet och således kan idrottare 
förbättra sina resultat. 
     Dock finns det många studier som visar att klassisk psykologisk färdighetsträning lyckas 
med sitt syfte, att minska eller kontrollera negativa kognitioner som känslor och tankar. 
Däremot visar resultatet ingen signifikant förbättring på den själva idrottsliga prestationen, 
trots resultatet på det inre tillståndet (Moore, 2009). Slutsatsen som Moore (2009) kunde dra 
är att en minskning eller kontroll av de inre kognitioner som en idrottare upplever kanske inte 
är relevant för optimal idrottslig prestation. 
     Sedan MAC’s start 2001 har ett antal framsteg inom den grundläggande vetenskapen om 
mindfulness- och acceptansbaserade interventioner inträffat som har direkt betydelse för den 
fortsatta utvecklingen och användningen av MAC-programmet. Moore (2009) menar att det 
mest betydande grundläggande vetenskapliga studier mot konstruktioner av mindfulness, har 
kommit från studier (Davidson et al., 2003) som har undersökt vilka effekter som förbättrad 
mindfulness och erfarenhets acceptans har på fysiologiska system och verkställande 
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(kognitiva) funktioner. Till exempel har empiriska resultat tydligt visat att regelbunden 
mindfulnessträning, och dess tillhörande ökad medvetenhet och uppmärksamhet, resulterar i 
en ökad immun funktion och ökad vakenhet och förbättrad orientering av uppmärksamhet 
(Davidson et al., 2003). I ett försök att ge en logisk grund för dessa resultat till tävlingsidrott 
föreslog Marks (2008) att genom upprepad träning av uppmärksamhetskontroll och acceptans 
genom regelbunden och konsekvent meditationsträning, kan idrottaren automatisera en 
process som upptäcker och styr hans eller hennes uppmärksamhet till en önskad stimuli. Detta 
görs utan att hindra annan relevant information från sinnena eller information inifrån kroppen 
(Moore, 2009). Därmed kan ökade nivåer av uppmärksamhetsfokus ske med lägre total 
aktivering (dvs. ansträngning). Innebörden av dessa fynd är att genom att rikta 
uppmärksamhetsresurser mer konsekvent, ökar elitidrottare än mer medvetenhet om sitt 
sammanhang (dvs miljösignaler som är förknippade med tävlingsidrott) och kan samtidigt 
bedriva ihållande uppgiftsorienterad uppmärksamhet (Moore, 2009). Utifrån de empiriska 
resultaten i studier om korrelationer mellan mindfulnessträning och neurala korrelationer, är 
det också rimligt att anta, att mindfulnessträning kan mycket väl underlätta utvecklingen av 
detta mer sparsamma sätt att använda och fördela kognitiva uppmärksamhetsresurser (Moore, 
2009). 
     Även om MAC-strategin är byggt på mindfulness- och acceptansbaserade interventioner 
som har forskningsstöd för sin effektivitet med olika populationer, är MAC-strategin i behov 
av ytterligare studier för att bedöma dess effektivitet. Forskning på MAC är begränsat, men 
det finns några studier som har avslöjat några preliminära stöd för programmets effektivitet i 
relation till prestation (Hasker, 2010). Fallstudier under senare år har undersökt effekten av 
MAC metoden som har som mål att förbättra prestationen hos idrottare samt deras 
välbefinnande överlag (Moore, 2009). Dessa fallstudier (Gardner & Moore, 2004, 2007; 
Lutkenhouse, 2007; Schwanhausser, 2009) fann att elitidrottare uppvisade förbättringar i både 
uppmärksamhet och medvetenhet samt förbättringar i prestation vid tävlingssammanhang 
efter avslutad intervention. Gardner och Moore (2012) menar dock att fallstudier inte kan ge 
ett empiriskt underlag för att bedöma effektiviteten av mindfulnessbaserade interventioner. 
Fallstudier utgör däremot ett bra underlag för den tidiga utvecklingen av interventionerna. 
Dessutom gjordes några fler studier om MAC där Lutkenhouse, Gardner och Morrow (2007) 
gjorde en studie om effekten på prestationsförbättring av MAC jämfört med en intervention 
av psykologisk färdighetsträning. Ett betydligt större antal idrottare som avslutar MAC-
programmet visade en kliniskt signifikant ökning (minst 20 % ökning) på tränarskattad 
prestation. Dessutom visade MAC-gruppen en signifikant ökning av aggressivitet med en 
motsvarande minskning av erfarenhets undvikande och ökning av flow (Lutkenhouse et al., 
2007). Vidare gjorde Wolanin (2005) en studie av MAC och fann att interventionens 
deltagare visade en ökning i både själv- och tränares betyg av prestationsförmågan och själv- 
och tränarbetyg av uppgiftsfokuserad uppmärksamhet och träningsintensitet, jämfört med en 
kontrollgrupp utan någon behandling. Dessa resultat var lovande och har lagt användbar 
information till faktabasen för MAC strategin. Ändå led studien av att det var få deltagare, 
brist på randomisering, och en begränsad population (Gardner & Moore, 2012). 
     Kee och Wangs (2008) studie visade att högre nivåer av egenskapen flow, ett tillstånd som 
enligt teorin anses ha en korrelation med optimal idrottsprestation (Nakamura & 
Csikszentmihalyi, 2005), var associerat med högre nivåer av mindfulness. Bernier, Thienot, 
Codron och Fournier (2009) fann ett liknande förhållande mellan dispositionell mindfulness 
och tillståndet flow bland 10 OS-simmare. Även om båda dessa studier enligt teorin bara är 
korrelationsstudier och inte undersöker orsak-verkan. Däremot tyder dessa resultat på att 
mindfulness kan associeras med egenskapen flow, som själv har relaterats till förbättrad 
idrottsprestation (Gardner & Moore, 2012). 
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     Gardner och Moore (2012) betonar vikten av att forskningen på mindfulness inom 
idrottspsykologin skulle gynnas av fler randomiserade kontrollstudier. Det finns behov av, 
större urval, bättre spridning av idrotter, utveckling av mätinstrument mot prestation, 
oberoende forskningsgrupper samt undersökningar på fler geografiska platser. Gardner och 
Moore (2012) påpekar även att framtida forskning bör göra en gemensam insats och 
tillsammans identifiera de påverkansmekanismer som bidrar till en prestationsförbättring 
inom idrott. En mer grundlig analys av dessa påverkansmekanismer skulle kunna bidra till en 
mer individanpassad intervention baserad på empirisk kunskap. 
 
Teoretiska modeller över relationer mellan dispositionell mindfulness, 
idrottspsykologiska färdigheter och idrottsprestation 
    Birrer och Morgan (2010) introducerade en modell för att kunna utläsa de psykologiska 
kraven som ställs i en specifik sport. Den föreslagna modellen innehåller tre lager: Krav, 
Färdigheter, och Tekniker (Birrer et al., 2012). 
     Krav, det första lagret beskriver möjliga kategorier av psykiska krav en idrottare har att 
möta i olika sporter. Detta begrepp är uppdelat i tre olika delar: Tävlingskrav, Träningskrav, 
samt Träning- & Tävlingskrav. Vidare kommer de psykologiska färdigheter, avgörande för att 
framgångsrikt kunna hantera de specifika krav i sporten (Birrer et al., 2012). 
     Färdigheter, följaktligen är det andra lagret psykologiska färdigheter, som är avgörande 
för om idrottare kan uppfylla de krav som ställs på dem i en sport. Dessa färdigheter är 
Uppmärksamhet, Motivation, Vilja, Anspänningsreglering, Perceptuella kognitiva funktioner, 
Motoriska färdigheter, och de olika "jag" konstruktionerna (t.ex. självkännedom, self-
efficacy, självkänsla, självförtroende) som kallas för ”Själv färdigheter” samt Personlig 
utveckling och Livskunskap, Copingförmåga, Kommunikation & ledarskap, och slutligen 
Återhämtnings färdigheter (Birrer et al., 2012). 
     Tekniker, det tredje och sista lagret är tekniker som är lämpliga för att främja de 
psykologiska färdigheter som behövs för att möta de krav en idrottare står inför. Birrer och 
Morgan (2010) lade grundläggande tekniker i deras modell där mindfulnessbaserade 
interventioner finns med som en viktig teknik för att främja psykologiska färdigheter som kan 
öka möjligheterna till en framgångsrik karriär (se figur 1; Birrer et al., 2012). 
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Figur 1. Birrer och Morgan’s (2010) modell som ämnar förklara de psykologiska krav, 
psykologiska tekniker, samt de psykologiska färdigheterna.   
 
     Birrer med kollegor (2012) poängterar vikten av en noggrann undersökning av vilka 
påverkansmekanismer som ligger bakom effekten på prestation genom mindfulness inom 
idrott. Detta för att möjliggöra för elitidrottare att till fullo utnyttja mindfulnessträning. De har 
därmed utvecklat en teoretisk modell för hur dispositionell mindfulness genom olika 
påverkansmekanismer har inverkan på idrottspsykologiska färdigheter inom idrott. 
     Birrer med kollegors (2012) modell innehåller nio stycken påverkansmekanismer som kan 
påverka psykologiska färdigheter. Dessa är (1) Uppmärksamhet, (2) Kognitiv acceptans, (3) 
Klargörande av värderingar, (4) Emotionsreglering, (5) Klarsynthet, (6) Exponering, (7) 
Flexibilitet, (8) Non-attachment, och (9) Ältande. (se figur 2.) Modellen utgår från att dessa 
nio påverkansmekanismer påverkas genom mindfulnessträning och att 
påverkansmekanismerna kan påverka de idrottspsykologiska färdigheterna som beskrivs i 
Birrer och Morgans (2010) modell för specifika psykologiska krav som ställs på idrottare. 
Birrer med kollegors (2012) modell kan ses som en vidareutveckling av modellen för 
specifika psykologiska krav som ställs på idrottare (se figur 2). 

 
Figur 2. Birrer och kollegors (2012) modell som ämnar förklara hur mindfulness, genom nio 
påverkansmekanismer påverkar idrottspsykologiska färdigheter hos idrottare. 
 
     Birrer med kollegor (2012) menar att idrottares Uppmärksamhetsförmåga kan förbättras 
genom dispositionell mindfulness. Därför kan idrottare känna sig mindre distraherade, bättre 
på att kontrollera sin Uppmärksamhet och styra sin Uppmärksamhet mot mer relevanta 
målorienterade stimuli. Eftersom Uppmärksamheten inte är riktad mot irrelevanta stimuli kan 
idrottare använda Uppmärksamheten mot mer relevanta stimuli och detta antas påverka hur 
bra en idrottare kan lösa en uppgift med bättre resultat. 
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     Birrer med kollegor (2012) menar att Kognitiv acceptans förbättras genom en högre 
dispositionell mindfulness som förknippas med acceptans av upplevelser, öppenhet, icke-
dömande, självrespekt. Vidare som ett resultat accepterar idrottare prestations avvikelse 
(oväntat dåliga prestationer och oväntat goda prestationer). Idrottare skulle därför kunna 
prestera bättre eftersom automatiserade processer inte avbryts på grund av distraherande fokus 
på den avvikande prestationen. Dessutom skulle förekomsten av ironiska mentala processer 
minska, teorin om ironiska mentala processer förklarar "tendensen att känna, agera och tänka 
på ett sätt som är motsatsen till avsedd riktning av känslor, beteende och kognition (Janelle, 
1999, s. 202), vilket i sin tur bör gynna prestationsförmågan. 
     Högre grad av dispositionell mindfulness antas leda till att idrottare Klargör sina 
värderingar (Birrer et al., 2012). Idrottare kan på så sätt identifiera konflikter mellan deras 
personliga värderingar och målsättningar. Ett Klargörande av sina värderingar skulle därför 
skapa en ökad enighet mellan idrottarens värderingar och målsättningar. Vidare menas att 
graden av självbestämmande beteende ökar, vilket betyder att idrottaren till större grad har 
kontroll över sitt beteende. Följaktligen skulle individens Motivation, Personliga utveckling 
samt Självförmåga (till exempel självförtroende, självkänsla) öka genom att Klargöra sina 
värderingar (Birrer et al., 2012). 
     Birrer med kollegor (2012) utgår från ett antal studier (t.ex. Shapiro, Carlson, Astin och 
Freedman, 2006) som menar att dispositionell mindfulness som har tränats genom formell och 
informell mindfulnessträning visats sig förbättra en individs Emotionsreglering. Birrer med 
kollegor (2012) menar att genom förbättrad Emotionsreglering kommer idrottare att hantera 
ilska, rädsla och andra negativa emotioner på ett bättre sätt. Vidare anser författarna att 
Anspänningsreglering, Copingförmåga, Kommunikation & Ledarskap bör förbättras genom 
en ökad Emotionsreglering. 
     Coffey med kollegor (2010) påstår att högre grad av dispositionell mindfulness leder till 
bättre Klarsynthet om individens inre liv och känslor, och sin förmåga att kontrollera 
beteendet trots påverkan av negativa emotioner. Birrer med kollegor (2012) menar att en 
förbättrad Klarsynthet leder till en positiv inverkan på individens Personliga utveckling, bättre 
Återhämtnings- och Copingförmåga, samt positiv inverkan på Kommunikations- & 
Ledarskapsfärdigheter. 
     Enligt Shapiro med kollegor (2006) leder högre grad av dispositionell mindfulness till att 
idrottare står ut med att Exponeras för svåra situationer som aktiverar negativa känslor, 
tankar, stess etc. Enligt Birrer med kollegor (2012) handlar det om att kunna hantera 
smärtsamma eller obehagliga situationer och bibehålla kontakten med dessa. Ur ett idrottsligt 
perspektiv innebär detta att en individ kan utstå negativa emotioner istället för att undvika 
dem. Vidare leder det till att idrottare kan konfontera situationer i tävling, utöka sin 
smärtgräns, samt vara mer villig att möta obehagliga eller smärtsamma situationer. Vidare 
menar författarna att förbättrad vilja, smärtlindring, och Copingförmåga är den troliga följden. 
     Flexibilitet innefattar kognitiv, emotionell och beteendemässig flexibilitet (Birrer et al., 
2012). Dispositionell mindfulness anses förbättra Anpassningsförmågan och Flexibiliteten 
hos individen i förhållande till sin omgivning (Carmody et al., 2009). Vidare påverkar den 
förmågan i sin tur Personlig utveckling, Kommunikations- & Ledarskapsfärdigheter positivt. 
     Non-attachment beskrivs som tron att den egna lyckan inte är beroende av att alltid uppnå 
positiva resultat (Coffey et al., 2010). Birrer med kollegor (2012) anser att Non-attachment 
förmodligen reducerar ironiska mentala processer, som är en tendens att agera, tänka och 
känna på ett sätt som är motsatsen till individens önskade emotioner, kognitioner och tankar. 
Till exempel har golfare ofta varit med om detta fenomen då de försöker undvika att slå 
bollen i ett vattenhinder. Eftersom golfaren så tydligt försöker undvika vattnet, landar bollen 
ofta i vattnet ändå (Birrer et al., 2012). Således kan Non-attachment ha en positiv effekt på 
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den Personliga utvecklingen, Copingförmåga, Återhämtning, Motoriska färdigheter samt 
Kommunikations- & Ledaregenskaper (Birrer et al., 2012). 
     Dispositionell mindfulness kan reducera Ältande, åtminstonde det okontrollerade Ältandet 
(Coffey et al., 2010). Birrer med kollegor (2012) beskriver Ältande som tankar som cirkulerar 
runt samma ämne eller tema. En minskning av Ältande skulle kunna ge en positiv påverkan på 
många psykologiska färdigheter så som Personlig utveckling, Copingförmåga, Återhämtning, 
Uppmärksamhet, Anspänningsreglering och Motoriska färdigheter. 
    Sammanfattningsvis innehåller modellen tre steg. (1) dispositionell mindfulness antas 
förbättra påverkansmekanismerna. (2) Påverkansmekanismerna antas i sin tur ge effekt på de 
idrottspsykologiska färdigheterna, (3) som i sin tur antas leda till en ökad idrottsprestation.  
     En slutsats är att för få ventenskapliga studier har undersökt dispositionell mindfulness, 
påverkansmekanismer, idrottspsykologiska färdigheter mot prestation för idrottare. Birrer 
med kollegor (2012) menar att första steget i forskningen för att förstå relationen mellan 
mindfulness och idrott är att undersöka några av modellens påverkansmekanismer, 
idrottspsykologiska färdigheter och idrottsprestation i förhållande till dispositionell 
mindfulness. Därav har författarna för aktuell studie valt ut delar av modellen som ska 
studeras. Brister i modellen leder till att föreliggande uppsats valt att bidra och utveckla 
forskningen kring mindfulness relaterat till idrott, detta genom att följa Birrer med kollegors 
(2012) rekommendationer om att studera modellens olika delar. Modellen saknar empirisk 
prövning, därmed utgör nuvarande studie ett första steg för att empiriskt undersöka de delar 
av modellen som valts ut och öka förståelsen för relationen mellan dispositionell mindfulness 
och idrottspsykologiska färdigheter hos elitidrottare. Genom en korrelationsstudie i en 
elitidrottspopulation har tre av de nio påverkansmekanismer som presenteras i modellen 
undersökts med hjälp av ett självskattningsinstrument. 
     Syftet med föreliggande studie är att empiriskt undersöka Birrer med kollegors (2012) 
teoretiska modell för (1) korrelationer mellan dispositionell mindfulness och 
påverkansmekanismer (Emotionsreglering, Klarsynthet och Ältande). (2) Korrelationer 
mellan påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter (Motoriska färdigheter, 
Anspänningsreglering, Motivation och Copingförmåga). (3) Till sist undersöks även 
korrelationer mellan idrottspsykologiska färdigheter och självskattad idrottsprestation 
(tävlings- respektive träningsprestation) (Birrer et al., 2012).  
     Författarna för den aktuella studien hypotiserar med utgångspunkt från Birrer med kollegor 
(2012) (1) att dispositionell mindfulness är positivt korrelerat med emotionsreglering, 
klarsynthet och ältande. (2) Det finns en korrelation mellan påverkansmekanismerna och 
idrottspsykologiska färdigheterna. (3) Samt att det finns en korrelation mellan de 
idrottspsykologiska färdigheterna och självskattad idrottsprestation. 
 

Metod 
 
Deltagare     
     I studien deltog 242 elitidrottare varav 69 kvinnor och 173 män från idrottsföreningar i 
sydvästra Sverige. Alla deltagare var över 15 år och medelåldern var 18,42 år (SD=4,03). 
Tävlingsnivån varierade mellan regional, nationell och internationell. De representerade 
idrotterna i studien är; fotboll, innebandy, ishockey varav majoriteten av deltagarna var 
fotbollsspelare (N=134). Ett tillgänglighetsurval användes och endast idrottsklubbar 
tillgängliga i närområdet kontaktades. Majoriteten av alla idrottare som var närvarande vid 
mättillfället valde att delta.  
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Instrument 
     En sammansatt enkät bestående av sex olika skalor med syfte att mäta dispositionell 
mindfulness, tre av de nio olika påverkansmekanismer, fyra idrottspsykologiska färdigheter 
samt självskattad idrottsprestation som Birrer med kollegor (2012) nämner i sin model. 
Enkäten inleds med bakgrundsfrågor, därefter följde de sex olika skalorna. En genomgång 
görs nedan av varje enskild skala med förklaring och syfte med hänsyn till Birrer et al., (2012) 
modell.  
     Första delen av enkäten var ett bakgrundsformulär som författarna har sammanställt 
tillsammans med handledare. Bakgrundsfrågorna bestod av informativa frågor om till 
exempel ålder, kön, vilken idrott deltagarna utövar. Bakgrundsformuläret innehöll en fråga 
om vilken tävlingsnivå idrottarna tävlar i, frågan har fyra svar som går från “lokal”, 
“regional”, “nationell”, “internationell”. De får svara på om de gjort en elitsatsning inom sin 
idrott och om så är fallet hur gamla de var när de startade den. I bakgrundsformuläret fick 
deltagarna även skatta sin prestation under den senaste veckan, som 2 frågor med en 10 gradig 
likertskala; ”senaste veckan skattar jag min prestation på tävling/match” samt  ”senaste 
veckan skattar jag min prestation på träning”. 
 
     Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ); För “Dispositionell mindfulness” 
användes Five Facets of Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 2006) för att mäta 
dispositionell mindfulness. Den svenska versionen av FFMQ har tagits fram av Lilja et al., 
(2011) och är ett självskattningsformulär bestående av sammanlagt 29 frågor med avsikt att 
mäta fem aspekter av mindfulness: (1) icke-reaktivitet till inre upplevelser (“Jag kan iaktta 
mina känslor utan att bli uppslukad av dem”), (2) observera (uppmärksamma 
sensationer/tankar/känslor, “När jag tar en dusch eller ett bad så är jag uppmärksam på 
upplevelsen av vatten på min kropp”), (3) agera med medvetenhet (autopilot/koncentration 
“Jag kommer på mig själv med att göra saker utan att vara uppmärksam”), (4) beskriva 
(verbalisera upplevelser, “Jag har lätt för att sätta ord på mina uppfattningar, åsikter och 
förväntningar”), (5) icke-dömande attityd (“Jag ogillar mig själv när jag har konstiga eller 
ologiska tankar”). Frågeformuläret använder en 1-5 Likert-skala som sträcker sig från 
“Aldrid/nästan aldrig” till “Alltid”. Höga poäng indikerar en hög grad av dispositionell 
mindfulness. I föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienter till 0,68 för 
totalskalan och för subskalorna varierade det från 0,65 (Icke-reaktivitet) till 0,71 (Observera). 
 
     Rumination Reflection Questionnaire (RRQ) - Rumination subscale; För 
påverkningsmekanismen “Ältande” i Birrer med kollegors (2012) modell användes subskalan 
Rumination i Rumination Reflection Questionnaire (RRQ; Trapnell & Campbell, 1999). 
Subskalan har som syfte att mäta en individs självfokuserad ältande. Med detta i åtanke har 
föreliggande studie använt denna subskala för att mäta påverkansmekanismen ältande. 
Instrumentet skiljer på subskalorna rumination och reflection varpå endast de tolv frågor som 
mäter ältande används i den här studien eftersom variabeln reflection ansågs irrelevant för 
syftet med studien. Frågorna (exempelvis ”jag tenderar att älta eller grubbla över saker som 
händer mig under en väldigt lång tid efteråt”) besvaras med hjälp av en Likert-skala 1-5 (1. 
Stämmer inte alls 5. Stämmer helt). Den ursprungliga versionen har i föreliggande studie 
översatts till svenska. I föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienter till 
0,82. 
 
     Athletic Coping Skills Inventory (ACSI); För den psykologiska färdigheten “Coping 
skills” användes Athletic Coping Skills Inventory (ACSI; Smith et al., 1995). Instrumentet 
består av 28 frågor uppdelat på 7 olika dimensioner: (1) Coping vid motgångar, (2) 
topprestation under stressfyllda situationer, (3) målsättning, (4) koncentration, (5) avsaknad 
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av oro, (6) självförtroende och tävlingsmotivation, och (7) självförtroende för tränare (Smith 
et al., 1995). Deltagarna får möjlighet att svara på en fyrgradig likertskala ifrån 0= Nästan 
aldrig till 3= Nästan alltid. Resultaten av sex frågor har omvänt resultat, vilket menar att ju 
lägre poäng desto bättre. Coping vid motgångar - Denna skalan bedömer om en idrottare är 
fortsatt positiv och entusiastisk, även när det går dåligt, förblir lugn och kontrollerad, och kan 
snabbt studsa tillbaka från misstag och bakslag (“Jag fortsätter att vara positiv och entusiastisk 
under en tävling oavsett hur dåligt det går”). Topprestation under stressfyllda händelser - 
Åtgärder om en idrottare utmanas istället för att hotas av svåra situationer och presterar bra 
under press (“Jag brukar prestera bättre under press därför att jag tänker klarare”). 
Målsättning - Bedömer om en idrottare uppsätter och arbetar mot specifika resultatmål, 
planerar och mentalt förbereder sig för spel, och har en spelplan för att prestera bra (“För 
varje dag, eller vecka, uppställer  jag klara och tydliga mål vad gäller mitt idrottande, dessa 
följer jag sedan noga”). Koncentration – Denna skalan reflekterar huruvida en idrottsman blir 
distraherad och kan fokusera på uppgiften i både praktik och spelsituationer, även om 
avvikande eller oväntade situationer uppstår (“När jag idrottar kan jag fokusera mig helt och 
stänga ute alla störningar”). Avsaknad av oro - Bedömer om en idrottare sätter press på sig 
själv genom att oroa sig för att prestera dåligt eller göra misstag; oro för vad andra ska tänka 
om han eller hon presterar dåligt (“Jag oroar mig en hel del för vad folk tänker om min 
prestation”). Självförtroende & tävlingsmotivation - Åtgärder om en idrottare är självsäker 
och positivt motiverad, ger genomgående 100 procent under träningar och matcher, och 
arbetar hårt för att förbättra sina kunskaper (“Jag utnyttjar min talang och mina kunskaper på 
bästa sätt”). Självförtroende för tränaren - Bedömer om en idrottare är öppen till och lär sig 
av undervisning, och tar emot konstruktiv kritik utan att ta det personligt och bli upprörd 
(“Om en tränare kritiserar eller skriker åt mig så korrigerar jag felet utan att bli förargad”). I 
föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienten för den totala skalan till 0,83 
och för subskalorna från 0,49 (Koncentration) till 0,80 (Avsaknad av oro). 
 
     Sport Motivation Scale (SMS); För att mäta den idrottspsykologiska färdigheten 
“Motivation skills” änvändes Sport Motivation Scale (SMS, Pelletier et al., 1995) som mäter 
idrottares motivation genom totalt 18 påståenden inom sex motivationsformer (tre påstående 
per motivationsinriktning). I aktuell studie användes en svensk översättning av SMS, vilken 
mäter motivationsformerna Amotivation (“Jag brukade ha bra anledningar till att idrotta men 
nu frågar jag mig själv om jag ska fortsätta”), Extern reglering (“För att personer som jag bryr 
mig om skulle bli upprörda om jag inte idrottade”), Introjicerad reglering (“För att jag skulle 
känna mig som en dålig person om jag inte tog mig tid att idrotta”), Identifierad reglering 
(“För att det är ett av de bästa sätten jag vet för att utveckla andra delar av min personlighet”), 
Integrerad reglering (“För att hålla på med idrott speglar vem jag är som person”) och Inre 
motivation (“För att det känns tillfredställande att lära mig mer om min idrott”) på en Likert-
skala från 1-5. Idrottarna fick ta ställning till vad som stämde bäst in på dem utifrån den 
femgradiga skalan vilken löpte från 1= Stämmer inte alls till 5= Stämmer helt. ”). I 
föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienten för de olika subskalorna till 
0,74 (Amotivation), 0,71 (Extern reglering), 0,65 (Introjicerad reglering), 0,79 (Identifierad 
reglering), 0,69 (Integrerad reglering) och 0,75 (Inre motivation). 
 
     Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS); Difficulties in Emotion Regulation 
Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) är en självskattningsenkät med avsikt att mäta sex 
aspekter av svårigheter med emotionsreglering. I underliggande studie användes fem av dessa 
sex aspekter, vilket motsvarar 29 frågor/påståenden. Höga poäng på DERS innebär att 
individen anses ha sämre emotionsreglering. Även tidigare studier har använt DERS för att 
mäta emotionsreglering (Coffey et al., 2010). För påverkansmekanismen “Emotionsreglering” 
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i Birrer med kollegors (2012) modell, användes totalskalan för fyra av de sex dimensionerna i 
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) som är: 
“Svårigheter att engagera sig i målorienterade beteende” (”när jag är upprörd har jag svårt att 
få någonting gjort”), “Svårigheter med impulskontroll” (”när jag är upprörd, har jag svårt att 
kontrollera mitt beteende”), “Brist på emotionell medvetenhet” (”Jag är uppmärksam på hur 
jag känner mig”), “Begränsad tillgång till strategier för emotionell reglering”, (”när jag är 
upprörd, tar det lång tid för mig att må bättre”). I föreliggande studie beräknades Cronbach’s 
alphakoefficienten för den totala DERS-skalan till 0,80. För att mäta påverkansmekanismen 
”Klarsynthet” användes subskalan “Brist på emotionell klarsynhet” i DERS (Gratz & 
Roemer, 2004) som består av fem frågor (exempelvis: ”jag är förvirrad om hur jag känner 
mig”). Eftersom subskalan är negativt utformad innebär högre poäng på skalan större brist på 
emotionell klarsynthet. Påståendena besvaras med hjälp av en Likert-skala 1-5 (1= Stämmer 
inte alls, och 5= Stämmer helt). Den ursprungliga versionen har i föreliggande studie översatts 
till svenska. I föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienten för subskalan till 
0,72. 
 
     Test of Performance Strategies (TOPS); Idrottspsykologiska färdigheter mättes utifrån 
förslag från Birrer et al., (2012) modell där 14 frågor från subskalorna  Automatik (“ Under 
träning tänker jag inte mycket på utförandet, jag låter det bara hända”) och Emotionell 
kontroll (“Mina känslor  hindrar mig att prestera maximalt på tävlingar”) från Test Of 
Performance Strategies (TOPS; Hardy et al., 2010). Frågeformuläret bestod av olika 
påståenden där idrottaren tar ställning om han eller hon håller med eller inte på en skala från 
1-5, där 1 = aldrig och 5 = alltid. Avseende validitet samt reliabilitet av frågeformuläret TOPS 
anses den vara god (Thomas et al., 1999; Hardy et al., 2010). Subskalan Automatik användes i 
avsikt att mäta den psykologiska färdigheten Motoriska färdigheter från Birrer’s med 
kollegors (2012) modell. I föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficienten för 
subskalan till 0,73. Subskalan Emotionell kontroll användes i avsikt att mäta den psykologiska 
färdigheten Anspänningsreglering. I föreliggande studie beräknades Cronbach’s 
alphakoefficienten för subskalan till 0,73. 
 
Procedur 
     Ledare och tränare i idrottsföreningar i sydvästra Sverige kontaktades via mail och telefon 
med en förfrågan om att deltaga i en enkätundersökning med idrottarna från föreningen. 
Enkätundersökningen genomfördes vid ett schemalagt träningspass ute hos laget/föreningen, 
idrottarna fyllde i enkäten före träning hos fyra grupper och efter träning hos en grupp. För att 
utföra studien på ett etiskt korrekt tillvägagångsätt tillämpades de fyra grundläggande 
forskningsprinciperna i ett informationssamtal som presenterades i korrelationer med 
enkätutdelningen. De fyra huvudkraven är informationskravet, de informeras om forskningens 
syfte. Samtyckeskravet, deltagaren i undersökningen bestämmer själv om den vill medverka. 
Konfidentialitetskravet, alla personer i undersökningens personuppgifter ska ingen annan 
kunna ta del av. Nyttjandekravet, uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningens ändamål (Hassmén & Hassmén, 2008). Idrottarna informerades om 
att studien var en kandidatuppsats med syfte att undersöka dispositionell mindfulness, 
påverkansmekanismer, idrottspsykologiska färdigheter, idrottsprestation och dess 
korrelationer med varandra. Därefter informerades idrottarna om att de är helt anonyma och 
att resultat från enkäten endast kommer att presenteras i form av tabell och diagram, och att 
inga personliga svar kommer att presenteras. Tiden för ifyllandet av enkäten varierade mellan 
15-35 minuter. Författarna i föreliggande studie har tillsammans med två andra 
kandidatuppsatser med liknande syfte, framställt ett frågeformulär i samråd med handledare. 
Detta har mynnat ut i att samtliga studier använt samma deltagare i respektive studie. Alla 
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med målet att empiriskt testa och undersöka några av Birrers med kollegors (2012) 
påverkansmekanismer, idrottspsykologiska färdigheter och idrottsprestation i relation till 
dispositionell mindfulness. 
 
Dataanalys 
     Den insamlade datan analyserades i statistikprogrammet SPSS. Ett Pearson’s r 
korrelationstest genomfördes för att studera korrelationer, mellan total FFMQ och 
påverkansmekanismerna (Emotionsreglering, Klarsynthet och Ältande), mellan 
påverkansmekanismerna och idrottspsykologiska färdigheter (Motoriska färdigheter, 
Copingförmåga, Motivation och Anspänningsreglering), samt mellan idrottspsykologiska 
färdigheter och idrottsprestation. I de analyser där signifikanta korrelationer uppvisades 
mellan dispositionell mindfulness och påverkansmekanismerna utfördes regressionsanalyser 
mellan total FFMQ och varje enskild påverkansmekanism. Vidare utfördes 
regressionsanalyser för de uppvisade korrelationerna mellan påverkansmekanismer och 
idrottspsykologiska färdigheter. Slutligen utfördes regressionsanalyser för uppvisade 
korrelationer mellan idrottspsykologiska färdigheter och idrottsprestation. För 
regressionsanalyserna klustrades fyra subskalor (Integrerad reglering, Identifierad reglering, 
Introjicerad reglering och Extern reglering) från skalan SMS ihop och skapade 
indexvariabeln Yttre motivation. För att mäta den interna reliabiliteten hos varje enskild skala 
undersöktes Cronbach’s alphavärdet. 
 
 Resultat 
 
     Studiens resultat presenteras i samma ordningsföljd som syftet har presenterats, med 
början i deskreptiv statistik följt av korrelationsanalyser och regressionsanalyser. 
 
Deskreptiv statistik 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för dispositionell mindfulness och 
påverkansmekanismer. 
Variabel N Medelvärde Standardavvikelse 
Total FFMQ 232 3,22 ,33 
Ältande 238 3,06 ,64 
Klarsynthet 227 2,35 ,80 
Emotionsreglering 222 2,64 ,48 
Notera att Total FFMQ mäter dispositionell mindfulness 
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för idrottspsykologiska färdigheter 
Variabel N Medelvärde Standardavvikelse 
ACSI Coping i motg 230 2,59 ,59 
ACSI Målsättning 230 2.72 ,64 
ACSI Topprest stress 229 2,93 ,66 
ACSI Koncentration 231 2,95 ,49 
ACSI Avsaknad oro 232 2,54 ,75 
ACSI Självförtroen 230 3,04 ,54 
ACSI Självf. tränare 229 3,25 ,60 
SMS Inre motivation 232 3,85 ,84 
SMS Integrerad reg 233 4,02 ,77 
SMS Identifierad reg 234 3,61 ,92 
SMS Introjicerad reg 233 2,98 ,99 
SMS Extern reg 234 2,20 ,97 
SMS Amotivation 233 2,05 ,106 
TOPS Automatik 222 3,13 ,61 
TOPS Emotionell 222 3,22 ,68 
Notera att skalan ACSI mäter Copingförmåga, SMS mäter Motivation, TOPS Automatik 
mäter Motoriska färdigheter. TOPS Emotionell mäter Anspänningsreglering. 
 
Korrelationsanalyser 
     Dispositionell mindfulness och påverkansmekanismer; En Pearson’s r korrelationsanalys 
visade en signifikant korrelation mellan dispositionell mindfulness, från totalskalan FFMQ, 
och Emotionsreglering r(222)=-,487, p<0.01, Klarsynthet r(227)=-,479, p<0,01 och Ältande, 
r(238)=-,372, p<0,01. Således indikerar resultaten att högre grad av dispositionell 
mindfulness är relaterat till bättre Emotionsreglering, bättre Klarsynthet gällande sitt inre 
känsloliv och mindre Ältande. 
 
     Påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter; En korrelationsanalys visade 
en signifikant negativt korrelation mellan Emotionsreglering och totalskalan ACSI samt sex 
av de sju subskalor från ACSI; Coping vid motgångar, Topprestation vid stressfyllda 
händelser, Koncentration, Avsaknad av oro, Självförtroende & tävlingsmotivation och 
Självförtroende för tränare. Vidare visades en signifikant korrelation mellan 
Emotionsreglering och fyra av de sex subskalorna från SMS, en negativ korrelation med Inre 
motivation, och en positivt korrelation med Introjicerad reglering, Extern reglering, 
Amotivation. Till sist visades en signifikant negativ korrelation mellan Emotionsreglering och 
Anspänningsreglering från emotionell-subskalan i TOPS. Således antyder resultaten att bättre 
Emotionsreglering är relaterat till bättre Copingförmåga, bättre Inre motivation och bättre 
Anspänningsreglering. Vidare antyder resultaten att bättre Emotionsreglering är relaterat till 
lägre nivå av Amotivation, Extern reglering och Introjicerad reglering (Se tabell 3). 
     Korrelationsanalysen visade en signifikant negativ korrelation mellan 
påverkansmekanismen Klarsynthet och totalskalan ACSI samt fem av de sju subskalorna från 
ACSI; Topprestation vid stressfyllda händelser, Koncentration, Avsaknad av oro, 
Självförtroende & tävlingsmotivation, samt Självförtroende för tränare. Vidare visades en 
signifikant korrelation mellan Klarsynthet och fyra av de sex subskalorna från SMS, en 
negativ korrelation med Inre motivation, en positiv korrelation med Introjicerad reglering, 
Extern reglering, Amotivation. Till sist visades en signifikant negativ korrelation mellan 
Klarsynthet och Anspänningsreglering från emotionell-subskalan i TOPS. Således antyder 
resultaten att bättre Klarsynthet om sitt inre känsloliv är relaterat till bättre Copingförmåga, 
bättre Inre motivation och bättre Anspänningsreglering. Vidare antyder resultaten att bättre 



13 
 

 

Klarsynthet är relaterat till lägre nivå av Amotivation, Extern reglering och Introjicerad 
reglering (Se tabell 3). 
     Korrelationsanalysen visade en signifikant negativ korrelation mellan 
påverkansmekanismen Ältande och totalskalan ACSI samt fem av de sju subskalorna från 
ACSI; Coping vid motgångar, Topprestation vid stressfyllda händelser, Koncentration, 
Avsaknad av oro, samt Självförtroende & tävlingsmotivation. Korrelationsanalysen visade 
även en signifikant positiv korrelation mellan Ältande och två av de sex subskalorna från 
SMS; Identifierad reglering och Introjicerad reglering. Till sist visades en signifikant negativ 
korrelation mellan Ältande och Anspänningsreglering från emotionell-subskalan i TOPS. 
Således antyder resultaten att mindre Ältande är relaterat till bättre Copingförmåga och bättre 
Anspänningsreglering. Vidare antyder resultaten att mindre Ältande är relaterat till lägre nivå 
av Identifierad reglering och Introjicerad reglering (Se tabell 3). 
 
Tabell 3. Påverkansmekanismers korrelationer med idrottspsykologiska färdigheter 
 Emotionsreglering Klarsynthet Ältande 
ACSI Coping i motg -,226** -,109 -,261** 
ACSI Målsättning -,199** -,291** -,140* 
ACSI Topprest stress -,030 -,124 -,041 
ACSI Koncentration -,293** -,288** -,166* 
ACSI Avsaknad oro -,397** -,431** -,548** 
ACSI Självförtroen -,247** -,342** -,267** 
ACSI Självf. tränare -,280** -,166* ,025 
ACSI Total -,437** -,403** -,358** 
SMS Inre motivation -,161* -,193** ,125 
SMS Integrerad reg -,090 -,112 ,128 
SMS Identifierad reg -,008 -,032 ,147* 
SMS Introjicerad reg ,213** ,171** ,219** 
SMS Extern reg ,276** ,322** ,116 
SMS Amotivation ,283** ,291** ,038 
TOPS Automatik ,072 -,037 -,065 
TOPS Emotionell -,601** -,288** -,445** 
Notera att skalan ACSI mäter Copingförmåga, SMS mäter Motivation, TOPS Automatik 
mäter Motoriska färdigheter. TOPS Emotionell mäter Anspänningsreglering. 
*p <0,05; **p <0,01 
 
     Idrottspsykologiska färdigheter och idrottsprestation; En korrelationsanalys visade 
signifikanta korrelationer mellan idrottspsykologiska färdigheterna Coping vid motgångar, 
Målsättning, Självförtroende och tävlingsmotivation, totalskalan ACSI och Introjicerad 
reglering med Tävlingsprestation. Korrelationsanalysen visade även signifikanta korrelationer 
mellan färdigheterna Coping vid motgångar, Topprestation under stressfyllda händelser, 
Målsättning, Självförtroende & tävlingsmotivation, totalskalan ACSI och Inre motivation med 
Träningsprestation. Således antyder resultatet att bättre Copingförmåga och högre nivå av 
Introjicerad reglering är relaterat till bättre Tävlingsprestation. Vidare antyder resultatet att 
bättre Copingförmåga och högre nivå Inre motivation är relaterat till bättre 
Träningsprestation (se tabell 4).  
 
 
 
 
 



14 
 

 

Tabell 4. Idrottspsykologiska färdigheters korrelation med idrottsprestation 
 Tävlingsprestation Träningsprestation 
ACSI Coping i motg ,261** ,137* 
ACSI Målsättning ,122 ,131* 
ACSI Topprest stress ,293** ,241** 
ACSI Koncentration ,020 ,034 
ACSI Avsaknad oro ,013 ,046 
ACSI Självförtroen ,283** ,258** 
ACSI Självf. tränare 
ACSI Total 

-,105 
,214** 

-,083 
,183** 

SMS Inre motivation ,123 ,132* 
SMS Integrerad reg ,071 ,051 
SMS Identifierad reg ,106 ,115 
SMS Introjicerad reg ,178** ,089 
SMS Extern reg ,116 ,018 
SMS Amotivation ,100 -,023 
TOPS Automatik ,120 ,099 
TOPS Emotionell -,024 -,052 
Notera att skalan ACSI mäter Copingförmåga, SMS mäter Motivation, TOPS Automatik 
mäter Motoriska färdigheter. TOPS Emotionell mäter Anspänningsreglering. 
*p <0,05; **p <0,01 
 
Regressionsanalyser 
     Dispositionell mindfulness och påverkansmekanismer; En regressionsanalys visade en 
signifikant korrelation mellan FFMQ och DERS, där ett totalt FFMQ värde var en signifikant 
prediktor av DERS (F(1,212)= 66,079, adjusted R2= ,234, p< ,001, B= -0,346, SE B= ,043, 
Beta= -,487, p< ,001).  
     Vidare visade resultatet en signifikant korrelation mellan FFMQ och DERS 
subskalan Klarsynthet, där ett totalt FFMQ värde var en signifikant prediktor av subskalan 
Klarsynthet (F(1,216)= 64,321, adjusted R2= ,226, p< ,001, B= -0,202, SE B= ,025, Beta= -
,479, p< ,001).  
     Till sist visades en signifikant korrelation mellan FFMQ och RRQ subskalan Ältande, där 
ett totalt FFMQ värde var en signifikant prediktor av RRQ subskalan Ältande (F(1,226)= 
36,187, adjusted R2= ,134, p< ,001, B= -,194, SE B= ,032, Beta= -,372, p< ,001). Således 
indikerar resultaten att högre grad av dispositionell mindfulness är relaterat till bättre 
Emotionsreglering, bättre Klarsynthet gällande sitt inre känsloliv samt  mindre Ältande. 
 
Påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter 
     Emotionsreglering och idrottspsykologiska färdigheter; En regressionsanalys visade en 
signifikant korrelation mellan DERS och totalskalan ACSI, där ett totalt DERS värde var en 
signifikant prediktor av totalskalan ACSI (F(1,212)= 41,066, adjusted R2= ,158, p< ,001).  
     Resultatet visade en signifikant korrelation mellan DERS och SMS subskalan Inre 
motivation, där ett totalt DERS värde var en signifikant prediktor av subskalan Inre 
motivation (F(1,218)= 5,822, adjusted R2= ,022, p< ,05). 
     Vidare visade resultatet en signifikant korrelation mellan DERS och SMS subskalan Yttre 
motivation, där ett totalt DERS värde var en signifikant prediktor av subskalan Yttre 
motivation (F(1,219)= 4,933, adjusted R2= ,018, p< ,05). 
     Resultatet visade även en signifikant korrelation mellan DERS och SMS subskalan 
Amotivation, där ett totalt DERS värde var en signifikant prediktor av subskalan Amotivation 
(F(1,219)= 19,075, adjusted R2= ,076, p< ,001). 
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     Till sist visades en signifikant korrelation mellan DERS och TOPS subskalan Emotion, där 
ett totalt DERS värde var en signifikant prediktor av TOPS subskalan Emotion (F(1,217)= 
122,672, adjusted R2= ,358, p< ,001). Således indikerar resultaten att bättre 
Emotionsreglering är relaterat till bättre Copingförmåga, Inre motivation, Yttre motivation 
och Anspänningsreglering, samt lägre grad av Amotivation (se tabell 5). 
 
Tabell 5. De ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienterna av 
Emotionsreglering som predicerar för idrottspsykologiska färdigheter 
Variabel B SE B β p 
ACSI total -,541 ,084 -,403 ,000** 
SMS Inre motivation -,092 ,038 -,161 ,017* 
SMS Yttre motivation ,106 ,048 -,148 ,027* 
SMS Amotivation ,125 ,029 ,283 ,000** 
TOPS Emotionell -,428 ,039 -,601 ,000** 
*p <0,05; **p <0,01 
 
     Klarsynthet och idrottspsykologiska färdigheter; En regressionsanalys visade en 
signifikant korrelation mellan DERS subskalan Klarsynthet och totalskalan ACSI, där ett 
totalt värde av subskalan Klarsynthet var en signifikant prediktor av totalskalan ACSI 
(F(1,215)= 50,768, adjusted R2= ,187, p< ,001).  
     Resultatet visade även en signifikant korrelation mellan DERS subskalan Klarsynthet och 
SMS subskalan Inre motivation, där ett totalt värde av subskalan Klarsynthet var en 
signifikant prediktor av subskalan Inre motivation (F(1,223)= 8,658, adjusted R2= ,033, p< 
,05).  
     Vidare visade resultatet en signifikant korrelation mellan DERS subskalan Klarsynthet och 
SMS subskalan Yttre motivation, där ett totalt värde av subskalan Klarsynthet var en 
signifikant prediktor av subskalan Yttre motivation (F(1,223)= 4,893, adjusted R2= ,017, p< 
,05).  
     Resultatet visade även en signifikant korrelation mellan DERS subskalan Klarsynthet och 
SMS subskalan Amotivation, där ett totalt värde av subskalan Klarsynthet var en signifikant 
prediktor av subskalan Amotivation (F(1,224)= 20,667, adjusted R2= ,080, p< ,001).  
     Till sist visades en signifikant korrelation mellan DERS subskalan Klarsynthet och TOPS 
subskalan Emotion, där ett totalt värde av subskalan Klarsynthet var en signifikant prediktor 
av subskalan Emotion (F(1,217)= 19,588, adjusted R2= ,079, p< ,001). Således indikerar 
resultaten att bättre Klarsynthet är relaterat till bättre Copingförmåga, Inre motivation och 
Anspänningsreglering, samt lägre nivå av Yttre motivation och Amotivation (se tabell 6). 
 
Tabell 6. De ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienterna för 
Klarsynthet som predicerar för idottspsykologiska färdigheter 
Variabel B SE B β p 
ACSI total -,987 ,138 -,437 ,000** 
SMS Inre motivation -,183 ,062 ,193 ,004** 
SMS Yttre motivation ,176 ,080 ,147 ,028* 
SMS Amotivation ,217 ,048 ,291 ,000** 
TOPS Emotionell -,341 ,077 -,288 ,000** 
*p <0,05; **p <0,01 
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     Ältande och idrottspsykologiska färdigheter; En regressionsanalys visade en signifikant 
korrelation mellan RRQ subskalan Ältande och totalskalan ACSI, där ett totalt värde av 
subskalan Ältande var en signifikant prediktor av totalskalan ACSI (F(1,221)= 32,402, 
adjusted R2= ,124, p< ,001).  
     Vidare visade resultatet en signifikant korrelation mellan RRQ subskalan Ältande och 
SMS subskalan Yttre motivation, där ett totalt värde av subskalan Ältande var en signifikant 
prediktor av subskalan Yttre motivation (F(1,229)= 11,202, adjusted R2= ,042, p< ,05).  
     Till sist visade resultatet en signifikant korrelation mellan RRQ subskalan Ältande och 
TOPS subskalan Emotion, där ett totalt värde av subskalan Ältande var en signifikant 
prediktor av subskalan Emotion (F(1,219)= 53,936, adjusted R2= ,194, p< ,001). Således 
indikerar resultaten att mindre Ältande är relaterat till bättre Copingförmåga och bättre 
Anspänningsreglering, samt lägre grad av Yttre motivation. 
     Inga signifikanta resultat påvisades mellan Ältande och Inre motivation samt mellan 
Ältande och Amotivation (se tabell 7). 
 
Tabell 7. De ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienterna för Ältande 
som predicerar för idrottspsykologiska färdigheter 
Variabel B SE B β p 
ACSI total -,649 ,114 -,358 ,000** 
SMS Inre motivation ,095 ,050 ,125 ,057 
SMS Yttre motivation ,210 ,063 ,216 ,001** 
SMS Amotivation ,023 ,040 ,038 ,561 
TOPS Emotionell -,423 ,058 -,445 ,000** 
*p <0,05; **p <0,01 
 
      Idrottspsykologiska färdigheter och tävlingsprestation; En regressionsanalys visade en 
signifikant korrelation mellan ACSI total och självskattad tävlingsprestation, där ett totalt 
värde av ACSI total var en signifikant prediktor av självskattad tävlingsprestation (F(1,203)= 
9,730, adjusted R2= ,041, p< ,05, B= ,043, SE B= ,014, Beta= ,214, p< ,05). 
     Vidare visade resultatet en signifikant korrelation mellan SMS subskalan Yttre motivation 
och självskattad tävlingsprestation, där ett totalt värde av subskalan Yttre motivation var en 
signifikant prediktor av självskattad tävlingsprestation (F(1,209)= 6,189, adjusted R2= ,024, 
p< ,05, B= ,061, SE B= ,025, Beta= ,170, p< ,05). Således indikerar resultaten att bättre 
Copingförmåga och högre grad av Yttre motivation är relaterat till högre självskattad 
tävlingsprestation. 
 
     Idrottspsykologiska färdigheter och träningsprestation; En regressionsanalys visade en 
signifikant korrelation mellan ACSI total och självskattad träningsprestation, där ett totalt 
värde av ACSI total var en signifikant prediktor av självskattad träningsprestation (F(1,219)= 
7,625, adjusted R2= ,029, p< ,05, B= ,038, SE B= ,014, Beta= ,183, p< ,05). 
     Vidare visade resultatet en signifikant korrelation mellan SMS subskalan Inre motivation 
och självskattad träningsprestation, där ett totalt värde av SMS subskalan Inre motivation var 
en signifikant prediktor av självskattad träningsprestation (F(1,227)= 4,022, adjusted R2= 
,013, p< ,05, B= ,064, SE B= ,032, Beta= ,132, p< ,05). Således indikerar resultaten att bättre 
Copingförmåga och högre grad av Inre motivation är relaterat till högre självskattad 
träningsprestation. 
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Diskussion 
     Syftet med föreliggande studie var att empiriskt undersöka Birrer med kollegors (2012) 
teoretiska modell för (1) korrelationer mellan dispositionell mindfulness och 
påverkansmekanismer (Emotionsreglering, Klarsynthet och Ältande). (2) Korrelationer 
mellan påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter (Motoriska färdigheter, 
Anspänningsreglering, Motivation och Copingförmåga). (3) Till sist undersöktes även 
korrelationer mellan idrottspsykologiska färdigheter och självskattad idrottsprestation 
(tävlings- respektive träningsprestation) (Birrer et al., 2012).  
     Författarna för den aktuella studien hypotiserar med utgångspunkt från Birrer med kollegor 
(2012) (1) att dispositionell mindfulness är positivt korrelerat med emotionsreglering, 
klarsynthet och ältande. (2) Det finns en korrelation mellan påverkansmekanismerna och 
idrottspsykologiska färdigheterna. (3) Samt att det finns en korrelation mellan de 
idrottspsykologiska färdigheterna och självskattad idrottsprestation.     
    Resultatet från aktuell studie ger stöd åt Birrer med kollegors (2012) teoretiska modell då 
(1) resultatet visar att dispositionell mindfulness är relaterat till bättre Emotionsreglering, 
Klarsynthet och mindre Ältande. (2) Vidare visar resultatet i aktuell studie att 
Emotionsreglering är relaterat till bättre Copingförmåga, Inre motivation och 
Anspänningsreglering, samt lägre nivå av Amotivation, Extern reglering och Introjicerad 
reglering. Vidare visar resultatet att bättre Klarsynthet om sitt inre känsloliv är relaterat till 
bättre Copingförmåga, Inre motivation och Anspänningsreglering, samt lägre nivå av 
Amotivation, Extern reglering och Introjicerad reglering. Resultatet visade även att mindre 
Ältande är relaterat till bättre Copingförmåga och Anspänningsreglering, samt lägre nivå av 
Identifierad reglering och Introjicerad reglering. (3) Resultatet visar att bättre 
Copingförmåga och högre grad av Yttre motivation är relaterat till högre självskattad 
tävlingsprestation. Till sist visade resultatet att bättre Copingförmåga och högre grad av Inre 
motivation är relaterat till högre självskattad träningsprestation. Aktuell studie stöder Birrer 
med kollegors (2012) teoretiska modell då resultatet visar signifikanta korrelationer i 
modellens tre steg. 
 
     Dispositionell mindfulness och påverkansmekanismer; I Birrer med kollegors (2012) 
modell antas det att en förbättrad Emotionsreglering gör det möjligt för idrottaren att hantera 
ilska, rädsla och andra negativa emotioner på ett bättre sätt. På så sätt förbättras även 
Anspänningsreglering och Copingförmåga på grund av den stärkta Emotionsregleringen. Likt 
tidigare forskning samt studiens hypotes visade dispositionell mindfulness ett signifikant 
samband med bättre Emotionsreglering. Regressionsanalysen visade att dispositionell 
mindfulness predicerade 49% av variansen i Emotionsreglering. Detta innebär att en stor del 
av variansen i Emotionsreglering hos idrottare kan förklaras av nivå av dispositionell 
mindfulness. Birrer med kollegor (2012) menar att en förbättrad Klarsynthet leder till en 
positiv inverkan på Copingförmåga. Således skulle detta leda till färre övertränade idrottare 
samt mindre bortfall. Tidigare studier (Coffey et al., 2010) menar att dispositionell 
mindfulness leder till bättre Klarsynthet om individens inre liv och känslor, och ens förmåga 
att kontrollera beteendet trots påverkan av negativa emotioner. Resultat från den aktuella 
studien, likt tidigare forskning samt studiens hypotes, visade att dispositionell mindfulness 
signifikant korrelerade med bättre Klarsynthet om sitt inre liv och känslor. 
Regressionsanalysen visade att dispositionell mindfulness predicerade 48% av variansen i 
Klarsynthet. Detta innebär att en stor del av variansen i Klarsynthet hos idrottare kan förklaras 
av nivå av dispositionell mindfulness. Birrer med kollegor (2012) beskriver Ältande som ett 
fokus där tankar cirkulerar runt samma ämne eller tema. De menar att en minskning av 
Ältande antas ge en positiv påverkan på ett antal idrottspsykologiska färdigheter så som 
Copingförmåga, Anspänningsreglering och Motoriska färdigheter. Coffey med kollegor 
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(2010) samt Birrer med kollegors (2012) hypotes menar att dispositionell mindfulness 
reducerar Ältande, åtminstonde det okontrollerade Ältandet. Resultat från den aktuella studien 
stöder detta påstående samt den aktuella studiens hypotes då dispositionell mindfulness visade 
en signifikant korrelation med mindre Ältande. Regressionsanalysen visar att dispositionell 
mindfulness predicerar 37% av variansen gällande Ältande. Vilket innebär att en stor del av 
variansen i Ältande hos idrottare kan förklaras av nivå av disposiotionell mindfulness. 
 
     Påverkansmekanismerna och idrottspsykologiska färdigheter; Som ett nästa steg i Birrer 
med kollegors (2012) modell undersöktes korrelationer och efterföljande regressionsanalyser 
mellan påverkansmekanismerna (Negativ emotionsreglering, Klarsynthet & Ältande) och 
idrottspsykologiska färdigheter (Copingförmåga, Motivation, Motoriska färdigheter & 
Anspänningsreglering). Som tidigare nämts menar Birrer med kollegor (2012) att genom en 
bättre Emotionsreglering anses de idrottspsykologiska färdigheterna Anspänningsreglering 
och Copingförmåga förbättras. Resultatet från den aktuella studien stöder detta påståendet 
samt den aktuella studiens hypotes delvis då bättre Emotionsreglering korrelerade positivt 
med högre Copingförmåga. Regressionsanalysen visar att bättre Emotionsreglering predicerar 
40% av variansen gällande Copingförmåga, vilket innebär att en del av variansen i 
Copingförmåga hos idrottare kan förklaras av nivå av Emotionsreglering. Vidare korrelerade 
Emotionsreglering positivt med Anspänningsreglering vilket också stöder Birrer med 
kollegors (2012) och den aktuella studiens hypotes. Regressionsanalysen visar att bättre 
Emotionsreglering predicerar 60% av variansen gällande Anspänningsreglering. Vilket 
innebär att en del av variansen i Anspänningsreglering hos idrottare kan förklaras av nivå av 
Emotionsreglering. Vidare korrelerade Emotionsreglering positivt med Inre motivation och 
Yttre motivation, där de efterföljande regressionsanalyserna visar att bättre Emotionsreglering 
predicerar 16% av variansen gällande Inre motivation, samt 15% av variansen gällande Yttre 
motivation. Dessutom visades en negativ korrelation med Amotivation, vilket betyder att 
bättre Emotionsreglering leder till lägre Amotivation. Regressionsanalysen visar att bättre 
Emotionsreglering predicerar 28% av variansen gällande Amotivation. Birrer med kollegor 
(2012) menar att en förbättrad Klarsynthet leder till en positiv inverkan på idrottares 
Copingförmåga. Resultat från aktuell studie stöder detta påstående samt den aktuella studiens 
hypotes, då Klarsynthet visade en positiv korrelation med Copingförmåga. 
Regressionsanalysen visar att bättre Klarsynthet predicerar 44% av variansen gällande 
Copingförmåga. Vilket innebär att en del av variansen i Copingförmåga hos idrottare kan 
förklaras av nivå av Klarsynthet. Vidare korrelerade Klarsynthet positivt med 
Anspänningsreglering. Regressionsanalysen visar att bättre Klarsynthet predicerar 29% av 
variansen gällande Anspänningsreglering. Vilket innebär att att en del av variansen i 
Anspänningsreglering hos idrottare kan förklaras av nivå av Klarsynthet. Vidare korrelerade 
Klarsynthet positivt med Inre motivation och Yttre motivation, där de efterföljande 
regressionsanalyserna visar att bättre Klarsynthet predicerar 19% av variansen gällande Inre 
motivation, samt 15% av variansen gällande Yttre motivation. Dessutom visades en negativ 
korrelation med Amotivation, vilket betyder att bättre Klarsynthet leder till lägre Amotivation. 
Regressionsanalysen visar att bättre Klarsynthet predicerar 29% av variansen gällande 
Amotivation. Birrer med kollegor (2012) påstår att en minskning av Ältande antas ge en 
positiv påverkan på ett antal psykologiska färdigheter så som Copingförmåga, 
Anspänningsreglering och Motoriska färdigheter. Resultat från aktuell studie stöder delvis 
dessa påståenden samt den aktuella studiens hypotes, då mindre Ältande visade en positiv 
korrelation med Copingförmåga. Regressionsanalysen visar att mindre Ältande predicerar 
36% av variansen gällande Copingförmåga, vilket innebär att en del av variansen i 
Copingförmåga hos idrottare kan förklaras av nivå av Ältande. Vidare korrelerade mindre 
Ältande positivt med Anspänningsreglering. Regressionsanalysen visar att mindre Ältande 
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predicerar 45% av variansen gällande Anspänningsreglering. Vilket innebär att att en del av 
variansen i Anspänningsreglering hos idrottare kan förklaras av nivå av Ältande. Dessutom 
korrelerade mindre Ältande negativt med Yttre motivation. Vilket betyder att mindre Ältande 
leder till lägre Yttre motivation, regressionsanalysen visar att mindre Ältande predicerar 22% 
av variansen gällande Yttre motivation.  
 
     Idrottspsykologiska färdigheter och självskattad idrottsprestation; Ett sista steg i ledet är 
att undersöka idrottspsykologiska färdigheternas påverkan på självskattad idrottsprestation då 
Birrer med kollegors (2012) modell är format så att idrottare genom ökad dispositionell 
mindfulness ska kunna förbättra sin idrottsprestation. Resultatet från aktuell studie visar att 
Copingförmåga hos idrottare har en positiv korrelation med självskattad tävlingsprestation, 
således indikerar resultaten att högre grad av Copingförmåga är relaterat till högre 
självskattad tävlingsprestation. Regressionsanalysen visar även att Copingförmåga predicerar 
21% av variansen gällande självskattad tävlingsprestation, vilket betyder att en del av 
variansen för tävlingsprestation hos idrottare kan förklaras av nivå av Copingförmåga. Vidare 
visar även resultatet från aktuell studie att Yttre motivation korrelerar positivt med 
självskattad tävlingsprestation, således indikerar resultaten att högre grad av Yttre motivation 
är relaterat till högre självskattad tävlingsprestation. Regressionsanalysen visar även att Yttre 
motivation predicerar 17% av variansen gällande självskattad tävlingsprestation, vilket 
betyder att en del av variansen för tävlingsprestation hos idrottare kan förklaras av nivå av 
Yttre motivation. Resultatet från aktuell studie visar att Copingförmåga hos idrottare har en 
positiv korrelation med självskattad träningsprestation, således indikerar resultaten att bättre 
Copingförmåga är relaterat till högre självskattad träningsprestation. Regressionsanalysen 
visar även att Copingförmåga predicerar 18% av variansen gällande självskattad 
träningsprestation, vilket betyder att en del av variansen för träningsprestation hos idrottare 
kan förklaras av nivå av Copingförmåga. Vidare visar även resultatet från aktuell studie att 
Inre motivation korrelerar positivt med självskattad träningsprestation, således indikerar 
resultaten att högre grad av Inre motivation är relaterat till högre självskattad 
träningsprestation. Regressionsanalysen visar även att Inre motivation predicerar 13% av 
variansen gällande självskattad träningsprestation, vilket betyder att en del av variansen för 
träningsprestation hos idrottare kan förklaras av nivå av Inre motivation. 
     Utmärkande för den aktuella studien var att den idrottspsykologiska färdigheten Motoriska 
färdigheter inte uppvisade några signifikanta korrelationer till någon av 
påverkansmekanismerna. Birrer med kollegor (2012) menar att dispositionell mindfulness 
anses kunna reducera Ältande, där de menar att Ältande i sin tur kommer att påverka bland 
annat Motoriska färdigheter hos idrottare, men framförallt Anspänningsreglering. Birrer med 
kollegor (2012) påstår i sin modell att Motoriska färdigheter framförallt har ett samband med 
påverkansmekanismen Kognitiv acceptans. Då påverkansmekanismen Kognitiv acceptans inte 
undersöktes i aktuell studie kan vidare spekulationer huruvida färdigheten bör uteslutas inte 
vidtas, noterbart är dock att Motoriska färdigheter inte uppvisade någon signifikant 
korrelation med någon påverkansmekanism. 
     Ett noterbart resultat från regressionsanalysen var att mindre Ältande korrelerade negativt 
med Yttre motivation, vilket betyder att mindre Ältande leder till lägre Yttre motivation. 
Resultatet går inte i linje med författarnas antaganden om att reducerad nivå av Ältande anses 
leda till högre nivå av Yttre motivation. Vidare bör diskuteras huruvida subskalan Yttre 
motivation verkligen stämmer överens med namnet, då författarna för aktuell studie klustrat 
samman fyra andra subskalor från Sport Motivation Scale (SMS, Pelletier et al., 1995) till en 
gemensam subskala för att mäta Yttre motivation. Därav kan resultatet mellan Ältande och 
Yttre motivation ifrågasättas. 
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    Resultatet från aktuell studie visar däremot ett antal signifikanta korrelationer med 
påverkansmekanismer och självskattad prestation. Reslutatet tyder på att nya förslag angående 
samband mellan påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter kan föreslås. 
Dock är färdigheten Motivation indelad i subskalor som mäter olika typer av motivation (t.ex. 
Inre motivation, Amotivation etc.) och vilken av dem som framförallt bör föreslås som en 
potentiell idrottspsykologisk färdighet i den teoretiska modellen (Birrer et al., 2012) är oklart. 
     Sammanfattningsvis kan konstateras att aktuell studie stöder Birrer med kollegor’s (2012) 
teoretiska modell i de tre stegen. Då resultatet från föreliggande studie uppvisar signifikanta 
korrelationer i alla tre steg som framgår i den teoretiska modellen (Birrer et al., 2012); 
mindfulness, påverkansmekanismer, idrottspsykologiska färdigheter och självskattad 
prestation.  
     Det råder dock ingen tvekan om att ytterligare forskning krävs där Motivation inkluderas 
som ett mätinstrument och som resultat av mindfulnessträning såväl som att hela den 
teoretiska modellen (Birrer et al., 2012) behöver ytterligare forskning. 
 
Metoddiskussion 
     Då syftet med studien var att undersöka Birrer med kollegors modell (2012) bör det 
problematiseras att endast tre av nio påverkansmekanismer undersöktes. De resterande 
påverkansmekanismerna Uppmärksamhet, Kognitiv acceptans, Klargörande av värderingar, 
Exponering, Flexibilitet och Non-attachment valdes bort på gund av tidsaspekt vid ifyllnad av 
enkäten, då idrottarna i aktuell studie offrade dyrbar träningstid och tiden för ifyllandet av 
enkäten varierade mellan 15-35 minuter. Även brist på tillräckligt valida och reliabla 
mätinstrument som kunde utföras med hjälp av självskattning. Därför uteslöts de från studien 
vilket är orsaken till att hela modellen inte har undersökts. 
     I aktuell studie undersöktes endast dispositionell mindfulness genom ett frågeformulär som 
då inte tränats genom mindfulnessträning, vilket leder till att resultaten endast kan relateras 
till dispositionell mindfulness och inte mindfulnessträning. Det har däremot visat sig att 
träning i mindfulness leder till högre grad av dispositionell mindfulness (Brown & Ryan, 
2003) vilket på så vis talar för att resultaten i studien delvis kan stödja användandet av 
mindfulnessträning inom idrott. Författarna för aktuell studie valde att mäta färdigheten 
Motivation trots att Birrer med kollegor (2012) inte nämner någon eventuell korrelation 
mellan Motivation och någon av de valda påverkansmekanismerna.  
     Vidare bör de olika mätinstrumenten problematiseras. Cronbach’s alpha för FFMQ i 
aktuell studie uppmättes till 0,68 vilket kan beskrivas som icke acceptabel nivå då det inte 
uppfyller de generellt vedertagna rekommendationerna på 0,70 (Cortina, 1993). Det är dock 
endast marginellt sämre än dessa rekommendationer och det relativt låga värdet behöver inte 
nödvändigtvis betyda att resultatet inte är pålitligt (Cortina, 1993).  
     Det gjordes ingen pilotstudie för att undersöka hur den svenska översättningen av skalorna 
tolkades när enkäten fylldes i och om det stämde överens med vad skalorna avsedda att mäta. 
Det är därför möjligt att budskapet i frågorna inte helt överensstämde med 
ursprungsversionerna. Dock tog författarna beslutet att en översatt version visade sig 
fördelaktig för att undvika missförstånd för deltagarna. Vad som kan ha påverkat reliabiliteten 
är att för vissa grupper delades enkäterna ut före träning och för andra grupper efter träning. 
Det kan ha påverkat resultatet till viss del då idrottarna befann sig i olika situationer och deras 
sinnesnärvaro var olik från deltagare till deltagare vid ifyllande av enkäten (Hassmén & 
Hassmén, 2008). Vidare utfördes enkätundersökningarna i föreliggande studie vid olika 
tidpunkter på dygnet för olika grupper, en grupp genomförde enkäten tidigare på 
eftermiddagen och de andra grupperna under kvällen, vilket kan ha påverkat individernas 
mentala status och därmed skiljt grupperna åt.  
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     Det bör problematiseras att idrottsprestation uppmättes genom självskattning. Eftersom 
deltagarna själva fick skatta sin idrottsprestation under de senaste två veckorna råder tvivel 
kring huruvida deltagarna påverkades av social önskvärdhet. Vilket betyder att deltagarna 
skattar sin idrottsprestation efter önskvärdhet. Dock övervägde författarna för metodvalet då 
andra prestationsmätningar, så som tävlingsresultat, hade blivit för komplicerade.  
     Urvalet bör diskuteras, eftersom det var ett bekvämlighetsurval och endast 
idrottsföreningar i sydvästra Sverige var aktuella för deltagande. Det råder även ojämn 
fördelning kring typ av aktivitet som utövades, där fotbollsspelare jämfört med andra idrotter 
var överrepresenterat samt en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Det är dock inte 
sannolikt att fotbollsspelare skiljer sig avsevärt från övriga idrottare, det är därför svårt att 
diskutera huruvida det påverkade studien eller inte.       
     Då den aktuella studien är en tvärsnittsstudie går det inte att uttala sig om orsak-verkan 
slutsatser gällande prediktorer. Det går alltså inte att tyda åt vilket håll korrelationerna 
påverkar variablerna. Vilket betyder att den aktuella studien inte kan uttala sig om 
komponenterna i Birrer med kollegors (2012) teoretiska modell påverkas i de tre stegens rätta 
riktning. Till exempel kan det vara en idrottspsykologisk färdighet som påverkar en 
påverkansmekanism positivt, istället för tvärtom. 
     Går det med säkerhet att fastslå att de resultat som visas är på grund av mindfulness? Det 
är viktigt att se till att mätinstrumentet stämmer överens med det som avses att mäta. 
Giltigheten av FFMQ liksom andra skalor om mindfulness är kanske inte lika stark som 
tidigare valideringsstudier angett (Grossman & Van Dam, 2011). Det är därmed långt ifrån 
klart i vilken utsträckning FFMQ bedömer de grundläggande ursprungliga egenskaperna av 
mindfulness. 
 
Framtida forskning 
     Nästa steg inom forskningen bör vara att undersöka huruvida det är möjligt att anpassa 
mindfulnessträning till att specifikt inrikta sig på att träna de enskilda aspekterna av 
dispositionell mindfulness och vidare om det finns orsakssamband mellan nivåer av dessa 
aspekter och de olika påverkansmekanismerna hos idrottare. Då den aktuella studien endast 
undersökte tre av de nio olika påverkansmekanismerna är det av intresse att undersöka 
samtliga påverkansmekanismer för att få stöd för modellen som helhet. Det hade varit av 
intresse att utföra en kvalitativ studie för att på djupet få förståelse för hur idrottare agerar 
mindfult vid olika idrottsliga situationer och mindfulness påverkan på idrottslig prestation.  
     I aktuell studie studerades endast självskattad mindfulness vilket gör att resultaten endast 
kan relateras till mindfulness som egenskap och inte mindfulnessträning. Även om tidigare 
forskning visat att träning i mindfulness leder till högre grad av mindfulness som egenskap 
(Brown & Ryan, 2003) kan interventionsstudier med Birrer och kollegors (2012) modell i sin 
helhet vara intressanta. Eftersom en interventionsstudie hade visat varje steg av modellen och 
på så sätt skapat tydligare samband mellan dispositionell mindfulness, påverkansmekanismer, 
idrottspsykologiska färdigheterna och idrottsprestation hos idrottare. Ett urval som 
representerar både erfarna och oerfarna mindfulnessmeditatörer hade enligt författarna skapat 
en ytterligare dimension i undersökning av detta fenomen. Framtida forskning behöver fler 
randomiserade kontrollstudier med  a) större samples, b) fler och olika sporter, c) med 
multipla mätinstrument för prestation, d) utförda av oberoende forskningsgrupper samt e) på 
fler geografiska platser (Gardner & Moore, 2012). 
     Forskare som arbetar med den fortsatta utvecklingen genom självrapporterade mätningar 
av dispositionell mindfulness måste ta itu med minst tre stora frågor. De aspekter av 
dispositionell mindfulness som ska bedömas, förhållandet mellan dessa aspekter och 
giltigheten av dispositionell mindfulness bedömning genom självskattade frågeformulär 
(Bergomi, Tschacher & Kupper, 2012). 
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     Den aktuella studien är en av de första att ge empiriskt stöd för Birrer med kollegors 
(2012) modell då signifikanta korrelationer mellan de tre stegen uppvisades, (1) dispositionell 
mindfulness och samtliga tre undersökta påverkansmekanismer, (2) mellan 
påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter samt (3) mellan 
idrottspsykologiska färdigheter och självskattad idrottsprestation. Den aktuella studiens 
resultat tyder på att Birrer med kollegors (2012) teoretiska modell kan fungera som en grund 
till vidare mindfulnessbaserade interventioner. De uppvisades resultatet indikerar att 
dispositionell mindfulness kan ha en vital påverkan på idrottspsykologiska färdigheter. 
Resultaten kan användas för att skapa ökad förståelese för hur dispositionell mindfulness är 
relaterat med olika påverkansmekanismer hos idrottare. Då forskning visat att 
mindfulnessträning leder till högre grad av dispositionell mindfulness (Brown & Ryan, 2003) 
kan den aktuella studiens resultat bidra till att utveckla fler mindfulnessbaserade 
interventioner inom idrott. 
     Mindfulnessbaserade interventioner i idrottssammanhang är på uppgång, även om den är 
väldigt begränsad då området är relativt ungt inom idrottspsykologin idag. Men med fler 
idrottsutformade interventioner av MBSR, vidare undersökning av MAC och andra 
mindfulnessbaserade interventioner, anser författarna att framtiden är ljus för användandet av 
mindfulness i idrottssammanhang. Då det kan ses som en alternativ förklaring på hur 
mindfulness påverkar prestation genom påverkansmekanismer och idrottspsykologiska 
färdigheter. Avslutningsvis anser författarna att genom mindfulnessträning, till skillnad från 
andra tekniker, kan det leda till ett mer holistiskt förhållningsätt mot idrotten med ett 
uppgiftsorienterat perspektiv, samt ett effektivt verktyg för att reglera beteenden för de krav 
som idrottare regelbundet ställs inför.  
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Bilaga 1. 
 

FORSKNINGSPROJEKT 
Delstudie 1: Mindfulness & idrott 

 
 
Datum:………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Kön: Man Kvinna 

 

Ålder:         

            Aldrig= 1, Sällan=2, Ibland=3, Ofta=4, Väldigt ofta= 5 

 

Idrott:   

 

Tävlingsnivå:   Lokal  Regional  Nationell  Internationell 

 

Om du gjort en elitsatsning på din idrott, hur gammal var du när du startade den?________ 

 

 
                                     Inte viktig= 1             Mycket viktig= 10 

1. Hur viktig är din idrott för dig? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
                 Mycket dålig= 1                 Mycket bra= 10 
1. Under de senaste två veckorna bedömer jag min 
prestation under tävling eller match 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Under de senaste två veckorna bedömer jag min 
prestation under träning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedriver du egen träning utöver de schemalagda 
passen du har inom din idrott?  

1 2 3 4 5 



 
 

 

Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 
 
Instruktion: Skatta följande påståenden genom att ringa in den siffra som stämmer bäst 
överens med din egen uppfattning om hur det har varit för dig den senaste veckan. 
 
 Aldrig/nästan aldrig      Sällan      Ibland                 Ofta          Alltid 
 
1. När jag går, lägger jag med avsikt märke till hur           1          2 3 4                  5 
det känns att röra kroppen 

2. Jag är bra på att hitta ord som beskriver mina                1          2 3 4                  5 
känslor 

3. Jag kritiserar mig själv för att ha känslor som är            1          2 3 4                  5 
irrationella eller olämpliga 

4. Jag lägger märke till mina känslor utan att                      1          2 3 4                  5 
behöva reagera på dem 

5. När jag gör saker vandrar mina tankar iväg och              1          2 3 4                  5 
jag blir lätt distraherad 

6. När jag tar en dusch eller ett bad så är jag                        1          2 3 4                  5 
uppmärksam på upplevelsen av vatten på min   
kropp 

7. Jag har lätt för att sätta ord på mina                                  1           2 3 4                  5 
uppfattningar, åsikter och förväntningar 

8. Jag är inte uppmärksam på vad jag gör, på                        1           2 3 4                  5 
grund av att jag dagdrömmer, oroar mig eller är 
distraherad på andra sätt 

9. Jag kan iaktta mina känslor utan att bli uppslukad            1           2 3 4                  5 
av dem 

10. Jag säger till mig själv att jag inte borde känna                1           2 3 4                  5 
som jag gör 

11. Jag lägger märke till hur mat och dryck påverkar           1           2 3 4                  5 
mina tankar, känslor och hur det känns i kroppen 

12. Jag är uppmärksam på känselintryck, till exempel         1           2 3 4                  5 
av vinden i mitt hår eller solen på mitt ansikte 

13. Jag har problem med att hitta de rätta orden för              1           2 3 4                  5 
att uttrycka mig om saker och ting 

14. Jag gör bedömningar av om mina tankar är bra               1            2 3 4                  5 
eller dåliga 

15. Jag tycker det är svårt att hålla kvar min                          1            2 3 4                  5 
uppmärksamhet på det som händer i nuet 

16. När jag har känslomässigt upprörande tankar                  1            2 3 4                  5 
eller inre bilder tar jag ”ett steg tillbaka” och är 
medveten om tanken eller bilden utan att 
 överväldigas av den 

17. Jag är uppmärksam på ljud, som t ex klockors                 1            2 3 4                  5 
tickande, fågelkvitter och passerande bilar 

18.När jag känner något i kroppen är det svårt                      1            2 3 4                  5 
för mig att beskriva det, eftersom jag inte kan  
hitta de rätta orden 

19. När jag har tankar eller inre bilder som får                       1           2 3 4                  5 
mig att må dåligt, blir jag lugn snart igen efteråt 



 
 

 

20. Jag säger till mig själv att jag inte borde                           1           2 3 4                  5 
tänka som jag gör 

21. Jag lägger märke till hur saker luktar och                         1           2 3 4                  5 
smakar 

22. Även när jag är fruktansvärt upprörd kan                         1           2 3 4                  5 
 jag hitta ett sätt att uttrycka det i ord 

23. Jag hastar igenom aktiviteter utan att vara                       1           2 3 4                  5 
riktigt uppmärksam på dem 

24. När jag har tankar eller inre bilder som får                       1           2 3 4                  5 
 mig att känna mig illa till mods, kan jag lägga   
märke till dem utan att behöva göra något 

25. Jag lägger märke till detaljer i konstverk och i                 1           2 3 4                  5 
naturen, som färger, former eller mänster av ljus  
och skugga 

26 Det känns naturligt för mig att sätta ord på                        1           2 3 4                  5 
mina upplevelser 

27. När jag har tankar eller inre bilder som jag                       1           2 3 4                  5 
mår dåligt av, noterar jag dem bara och släpper  
dem sedan 

28. Jag kommer på mig själv med att göra saker                    1           2 3 4                  5 
utan att vara uppmärksam 

29. Jag ogillar mig själv när jag har konstiga eller                 1           2 3 4                  5 
ologiska tankar  
 
 
Rumination Reflection Questionnaire (RRQ) -Rumination subscale 
 
Instruktion: Ringa in det alternativ som bäst beskriver till vilken grad du håller med om de 
följande påståendena med utgångspunkt från så som du har upplevt det den senaste veckan. 
Använd skalan nedan: 
1 2 3 4 5 

Stämmer Inte 
alls 

Stämmer Inte 
helt 

Neutral Stämmer till viss 
del 

Stämmer Helt 

 
1. Min uppmärksamhet fokuserar ofta på aspekter hos mig själv som 

jag önskar att jag hade slutat tänka på. 
1 2 3 4 5 

2. Jag tenderar alltid att älta och grubbla över saker jag har sagt eller 
gjort. 

1 2 3 4 5 

3. Ibland är det svårt för mig att stänga ute tankar om mig själv. 1 2 3 4 5 

4. Mina tankar återgår till en dispyt eller oenighet och vad som 
hände, långt efter att det tagit slut. 

1 2 3 4 5 

5. Jag tenderar att älta eller grubbla över saker som händer mig under 
en väldigt lång tid efteråt. 

1 2 3 4 5 



 
 

 

6. Jag slösar inte tid på att grubbla på saker som har hänt och är 
överstökade. 

1 2 3 4 5 

7. Jag spelar ofta upp situationer som har hänt och hur jag agerat i 
dem situationerna i mitt huvud. 

1 2 3 4 5 

8. Jag omvärderar ofta saker som jag har gjort. 1 2 3 4 5 

9. Jag ältar eller grubblar inte över mig själv speciellt länge. 1 2 3 4 5 

10. Det är lätt för mig att låta bli att tänka på oönskade tankar. 1 2 3 4 5 

11. Jag reflekterar ofta över delar i mitt liv som jag inte borde oroa 
mig för. 

1 2 3 4 5 

12. Jag spenderar mycket tid på att tänka tillbaka på stunder som jag 
tyckt har varit pinsamma eller en besvikelse. 

1 2 3 4 5 

 
 
Athletic Coping Skills Inventory (ACSI) 
 
Instruktion: Nedan följer beskrivningar som idrottare har använt för att beskriva sina 
idrottserfarenheter. Läs varje beskrivning noga och försök sedan ta ställning hur ofta detta 
stämmer överens när det gäller ditt eget idrottande. Ringa in den siffra som bäst stämmer 
överens med din egen situation 
 
 Nästan   Nästan 
 aldrig Ibland Ofta alltid 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
1. För varje dag, eller vecka, uppställer  jag klara och tydliga  
 mål vad gäller mitt idrottande, dessa följer jag sedan noga ....................... 0 1 2 3 
 
2. Jag utnyttjar min talang och mina kunskaper på bästa sätt ........................ 0 1 2 3 
 
3.  När en tränare berättar hur jag skall kunna korrigera ett misstag  
 som jag gjort så tar jag det personligt och blir upprörd/arg ....................... 0 1 2 3 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
4. När jag idrottar kan jag fokusera mig helt och stänga  
 ute alla störningar ....................................................................................... 0 1 2 3 
 
5.  Jag fortsätter att vara positiv och entusiastisk under 
 en tävling oavsett hur dåligt det går ........................................................... 0 1 2 3 
 
6. Jag brukar prestera bättre under press  
 därför att jag tänker klarare ........................................................................ 0 1 2 3 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

7. Jag oroar mig en hel del för vad folk tänker om min prestation ................ 0 1 2 3 
 
8. Jag tenderar att ägna en hel del tid åt att planera hur jag  
 ska nå mina uppsatta mål ........................................................................... 0 1 2 3 
 
9. Jag känner mig säker på att jag kommer att prestera bra ........................... 0 1 2 3 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

10. När en tränare kritiserar mig blir jag upprörd  
 snarare än hjälpt av kritiken ....................................................................... 0 1 2 3 
 
11. Det är lätt för mig att hålla störande tankar borta  
 från något som jag lyssnar till eller tittar på .............................................. 0 1 2 3 
 
12. Jag lägger en stor press på mig själv genom att oroa  
 mig för hur jag kommer att prestera .......................................................... 0 1 2 3 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

13. Jag bestämmer själv vilka mål jag skall uppnå  
 vid varje träningstillfälle ............................................................................ 0 1 2 3 



 
 

 

 
14. Jag behöver inte pressas för att träna maximalt,  
 jag ger 100% i alla lägen ............................................................................ 0 1 2 3 
 
 
15. Om en tränare kritiserar eller skriker åt mig så  
 korrigerar jag felet utan att bli förargad ..................................................... 0 1 2 3 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

16. Jag klarar oväntade situationer mycket bra när jag idrottar ....................... 0 1 2 3 
 
17. När det går dåligt så säger jag åt mig själv att ta det lugnt,  
 och det fungerar för mig ............................................................................ 0 1 2 3 
 
18. Ju mer pressande en tävling är, desto bättre känns det .............................. 0 1 2 3 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
19. Under tävlingar så är jag orolig för att göra misstag  
 eller för att inte klara trycket ...................................................................... 0 1 2 3 
 
20. Jag har min egen plan inför tävlingen i huvudet långt  
 innan själva tävlingen börjar ...................................................................... 0 1 2 3 
 
21. När jag känner att jag håller på att bli för spänd så kan  
 jag snabbt lätta på spänningen i kroppen och lugna ner mig ..................... 0 1 2 3 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
22. För mig så är pressande situationer utmaningar  
 som jag välkomnar ..................................................................................... 0 1 2 3 
 
23. Jag tänker på och föreställer mig bildligt vad som  
 kommer att hända om jag misslyckas eller gör bort mig ........................... 0 1 2 3 
 
24. Jag behåller kontrollen över mina känslor oavsett hur  
 det går för mig ............................................................................................ 0 1 2 3 
 
25. Det är lätt för mig att rikta min uppmärksamhet och  
 fokusera på en uppgift eller en person ....................................................... 0 1 2 3 
 
26. När jag misslyckas att nå mina mål leder det till att  
 jag försöker ändå hårdare ........................................................................... 0 1 2 3 
 
27. Jag förbättrar mig genom att lyssna noga på råd och  
 instruktioner från tränare och coacher ....................................................... 0 1 2 3 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
28. Jag gör färre misstag när situationen är pressande  
 eftersom jag koncentrerar mig bättre ......................................................... 0 1 2 3 
 
 
Sport Motivation Scale (SMS) 
 
Instruktioner: Det här är frågor som handlar om varför du håller på med din idrott.  Ringa in 
det alternativ som du tycker passar bäst för din del. 
 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Neutral Stämmer till viss 

del 
Stämmer helt 

 
1. För att det känns tillfredsställande att lära mig mer om min idrott 1 2 3 4 5 
2. För att hålla på med idrott speglar vem jag är som person 1 2 3 4 5 

3. För att det är ett av de bästa sätten jag vet för att utveckla andra 
delar av min personlighet 1 2 3 4 5 
4. För att jag skulle känna mig som en dålig person om jag inte tog 
mig tid att idrotta 1 2 3 4 5 

5. För att personer som jag bryr mig om skulle bli upprörda om jag 
inte idrottade 1 2 3 4 5 



 
 

 

6. Jag brukade ha bra anledningar till att idrotta men nu frågar jag mig 
själv om jag ska fortsätta 1 2 3 4 5 
7. För att jag tycker det är intressant att lära mig hur jag kan bli en 
bättre idrottare 1 2 3 4 5 
8. För att genom mitt idrottande lever jag i linje med mina personliga 
värderingar 1 2 3 4 5 
9. För att hålla på med den här idrotten är ett sätt att utveckla mig som 
person 1 2 3 4 5 
10. För att jag känner mig som en bättre person när jag idrottar 1 2 3 4 5 
11. För att personer runt omkring mig belönar mig när jag idrottar 1 2 3 4 5 
12. Jag vet inte längre, jag tvivlar på att jag kan lyckas i den här 
idrotten 1 2 3 4 5 
13. För att jag tycker det är roligt att upptäcka nya sätt att utvecklas på 
och bli bättre 1 2 3 4 5 
14. För att idrotta är en naturlig och viktig del av mitt liv 1 2 3 4 5 
15. För att det är ett bra sätt att utveckla sidor av mig själv som jag 
värdesätter 1 2 3 4 5 
16. För att jag skulle känna mig mindre värd om jag inte idrottade 1 2 3 4 5 
17. För att jag tror att andra skulle ogilla mig om jag inte idrottade 1 2 3 4 5 

18. Det är oklart för mig, jag tror inte riktigt jag hör hemma inom 
idrotten 1 2 3 4 5 

 
 
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 
 
Instruktioner: Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst för din del. 

1 2 3 4 5 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer inte 
helt 

Neutral Stämmer till viss 
del 

Stämmer helt 

    
1) Jag känner klarhet kring mina känslor. 1 2 3 4 5 
3) Jag lyssnar på hur jag känner mig 1 2 3 4 5 
4) Jag upplever mina känslor som överväldigande och utom 
kontroll. 

1 2 3 4 5 

5) Jag har ingen aning om hur jag mår. 1 2 3 4 5 
6) Jag har svårigheter att förstå mina känslor. 1 2 3 4 5 
7) Jag är uppmärksam på mina känslor. 1 2 3 4 5 
8) Jag vet precis hur jag känner mig. 1 2 3 4 5 
9) Jag bryr mig om vad jag känner. 1 2 3 4 5 
10) Jag är förvirrad kring mina känslor. 1 2 3 4 5 
12) När jag är upprörd så erkänner jag min känsla. 1 2 3 4 5 
16) När jag är upprörd så har jag svårt att få saker gjort. 1 2 3 4 5 
17) När jag är upprörd så tappar jag kontrollen 1 2 3 4 5 
19) När jag är upprörd så upplever jag det som jag kommer vara 
det länge. 

1 2 3 4 5 

20) När jag är upprörd så tror jag att jag kommer bli väldigt 
deprimerad. 

1 2 3 4 5 



 
 

 

21) När jag är upprörd så känner jag att mina känslor är riktiga 
och viktiga. 

1 2 3 4 5 

22) När jag är upprörd så har jag problem att fokusera på andra 
saker. 

1 2 3 4 5 

23) När jag är upprörd känner jag att jag inte har kontroll. 1 2 3 4 5 
24) När jag är upprörd så  kan jag fortfarande få saker gjorda. 1 2 3 4 5 
26) När jag är upprörd vet jag att jag kan hitta ett sätt att sluta 
känna mig så. 

1 2 3 4 5 

28) När jag är upprörd känner jag att jag fortfarande har kontroll 
på mitt beteende. 

1 2 3 4 5 

30) När jag är upprörd så har jag svårt att koncentrera mig. 1 2 3 4 5 
31) När jag är upprörd så har jag problem med att kontrollera mitt 
beteende. 

1 2 3 4 5 

34) När jag är upprörd så känner jag mig som en dålig person. 1 2 3 4 5 
35) När jag är upprörd så känner jag att tycka synd om mig själv 
är det enda jag kan göra. 

1 2 3 4 5 

37 När jag är upprörd så tappar jag kontrollen över mitt beteende. 1 2 3 4 5 
38) När jag är upprörd så har jag svårt att tänka på något annat.  1 2 3 4 5 
39) När jag är upprörd så tar jag mig tid att fundera ut vad jag 
verkligen känner. 

1 2 3 4 5 

40)När jag är upprörd så tar det mig en lång stund för att må 
bättre. 

1 2 3 4 5 

41) När jag är upprörd så upplever jag mina känslor som 
överväldigande. 

1 2 3 4 5 

 
 
Test of Performance Strategies (TOPS) 
 
Instruktioner: Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst för din del. 
 
     Aldrig    Sällan        Ibland    Ofta    Alltid 
10. Under träning tanker jag inte mycket på utförandet, jag låter det  
      bara hända. 1 2 3 4 5 
11. Jag presterar på tävling utan att medvetet tänka på det. 1 2 3 4 5 
20. Om det går dåligt på träning blir jag frustrerad och känslomässigt 
      upprörd. 1 2 3 4 5 
23. Under träning känns det som allt jag gör går av sig själv 
      (automatiskt). 1 2 3 4        5 
29. Under träning sker hela rörelsen eller färdigheten naturligt utan att jag  
      behöver koncentrera mig på varje delmoment.. 1 2 3 4        5 
30. Vid tävling sker min prestation helt automatiskt. 1 2 3 4        5 
31. När jag under en tävling blir upprörd/arg över någonting påverkas min 
      prestation negativt 1 2 3 4        5 
39. Jag kan kontrollera mina känslor även när det går dåligt på träning. 1 2 3 4        5 
41. Under tävling tänker jag inte så mycket på själva prestationen –  
      jag låter det bara hända. 1 2 3 4        5 
48. Under träning känns det som att allt bara flyter på 1 2 3 4        5 
54. Under tävling spelar/presterar jag instinktivt med liten medveten 

ansträngning 1 2 3 4        5 



 
 

 

60. Jag har svårt att kontrollera mina känslor när det går dåligt på träning. 1 2 3 4        5 
62. Mina känslor hindrar mig att prestera maximalt på tävlingar. 1 2 3 4        5 
63. Jag har svårt att kontrollera mina känslor i pressade 
      tävlingssituationer. 1 2 3 4        5 
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