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Sammanfattning
Syfte: Syftet med den befintliga studien var att genom en pathanalys pröva delar av Birrer et
al.´s (2012) föreslagna modell, detta genom att vid tre mättillfällen undersöka samband
mellan dispositionell mindfulness, emotionsreglering och idrottspsykologiska färdigheter
(motivation, coping).
Resultat: Den befintliga studiens modell visade longitudinella predicerande samband mellan
dispositionell mindfulness för emotionsreglering, samt emotionsreglering för coping och
motivation (Inre motivation, amotivation).
Design: Longitudinell korrelationsstudie med tre mätningar.
Metod: 65 deltagare varav 33 kvinnor och 32 män fyllde i enkäten (se bilaga 1). Modellen
baserades på de 47 deltagare som fyllt i enkäten vid samtliga tre tillfällen.
Slutsats: Den befintliga studiens modell stämmer, vilket innebär att mindfulnessträning med
högre grad av dispositionell mindfulness som följd även ger främjande effekter för flertalet
processer. Vidare konstateras att emotionsreglering är en central del i påverkansprocessen av
mindfulness för att nå de idrottspsykologiska färdigheterna. Dessutom kan både coping och
motivation slås fast att ingå i en modell likt den som presenteras av Birrer et al. (2012) och att
varje steg i modellen är viktigt. Slutligen kan det konstateras i den befintliga studiens modell
att dispositionell mindfulness är predicerande för emotionsreglering som i sin tur är
predicerande för coping och motivation.
Nyckelord: Emotionsreglering, mindfulness, idrottspsykologiska färdigheter, pathanalys.

Böröy, J. (2015). Dispositional mindfulness, emotion regulation and psychological skills in
sports. (D-Essay in sports psychology, 91-120 ECTS). Academy of Health and Welfare:
Halmstad University
Abstract
Objective: The purpose of the study was to through path analysis test parts of the model from
Birrer et al. (2012), this by on three separate occasions test the relationships between
dispositional mindfulness, emotion regulation and psychological skills in sport (motivation
and coping).
Results: The proposed model showed longitudinal predicting relationships between
dispositional mindfulness, emotion regulation and psychological skills in sport.
Design: Longitudinal correlations study with three measurement occasions.
Methods: 65 participants, 33 women and 32 men. The model was based on the 47 participants
that completed the form on every occasion.
Conclusions: The proposed model showed an effect, this means that training of mindfulness
which leads to a higher level of dispositional mindfulness have a positive influence on a
number of processes. It can be concluded that emotion regulation is a central part of the
influential process of mindfulness on psychological skills in sport. Both coping and
motivation can also be concluded to be a part of a model similar to the one presented in Birrer
et al. (2012). Finally the proposed model works and shows how dispositional mindfulness is
predicting emotion regulation which in turn is predicting coping and motivation.
Keywords: Emotion regulation, mindfulness, path analysis, psychological skills in sport.
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Elitidrottare möter många utmaningar, idrottspsykologer har länge funnits till hands för att
lära idrottare tekniker som gör att de klarar av de utmaningar som kan uppkomma (Birrer,
Röthlin & Morgan, 2012). Birrer och Morgan (2010) menar att även om psykologisk träning
ger en mycket låg effekt så kan det göra en väsentlig skillnad för elitidrottare då det på
toppnivå ofta handlar om små marginaler. Även på högsta nivå förekommer dysfunktionella
tankar som leder till en försämrad prestation, ”Okej, nu är det klart.” var Roger Federers
tanke, 15 minuter senare gick han av banan och hade förlorat semi-finalen i US-Open 2011.
”Den som tänker på att vinna kommer förlora.” kommer från Alexander Popov som hade
insett att fokus och tankar på vinst skulle distrahera och hämma, detta är exempel som påvisar
idrottares olika förhållningssätt till sina tankar vid prestation (Birrer et al., 2012). Thienot
(2013) menar att för prestation på optimal nivå så kan elitidrottare uppmanas att vara i
ögonblicket samt ha ett öppet sinne och träning i mindfulnesstekniker skulle kunna hjälpa
idrottare bekämpa distraktionerna som uppkommer inom idrotten.
Seattle Seahawks i NFL (vinnare av Super Bowl 48 och finallag i Super Bowl 49),
basketcoachen Phil Jackson (11 titlar i NBA, f.d. coach i Chicago Bulls & Los Angeles
Lakers) och Per Mathias Högmo, förbundskapten för Norska fotbollslandslaget (tidigare bl.a.
Rosenborg, Tromsö och Djurgården), har med framgång använt sig av mindfulnessträning för
elitidrottare, vilket visar att mindfulness är ett verktyg som används och skördar framgång
inom idrottsvärlden.
Mindfulness puts an emphasis on focus. I couldn’t focus for a long period
of time until I got here. It took practice. You see everything for what it is
— you notice it. When it comes to football, how the game moves, I can
see everything now. My eyes can expand to see the whole picture.
Citatet är Earl Thomas (Seattle Seahawks) syn på hur hans spel förbättrades tack vare
användande av mindfulness (Boston Globe, 2015).
Mindfulness har definierats på olika sätt, med Kabat-Zinns (1994) ”Paying attention in a
particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgementally” (p. 4), som den
mest använda definitionen. Hayes och Wilson (2003) menar dock att begreppet mindfulness
kan tolkas som en generell metod eller ett samlingsnamn för olika tekniker, det kan tolkas
som en psykologisk process som kan framkalla olika effekter, men det kan också tolkas som
en effekt av sig självt genom utförandet av mindfulnessmetoder. Josefsson (2013) menar att
vid beskrivningar av mindfulness så finns det flera meningar om vad mindfulness är men det
som hålls centralt är en medvetenhet som beskrivs på varierande sätt. Att beskriva
mindfulness är inte lätt eftersom inte konsensus råder i dagens forskarvärld om exakt vad
begreppet mindfulness står för. Kortfattat skulle mindfulness kunna beskrivas som en
medvetenhet och ett accepterande av tankar och känslor i nuet.
Psychological skills training (PST) som antar att ett optimerat inre tillstånd är en
nödvändighet för en god elitidrottsprestation, har varit de mest dominanta inom
idrottspsykologin (Gardner & Moore, 2012). Varken Moore (2003; ref i Gardner & Moore,
2012) eller Gardner och Moore (2006; ref i Gardner & Moore, 2012) kunde hitta bevis för de
traditionella idrottspsykologiska teknikernas effekt för att främja prestation hos
tävlingsidrottare. Vidare menar Gardner och Moore (2006; ref i Gardner & Moore, 2012) att
det inte finns någon empirisk forskning inom idrottspsykologi som stödjer dessa tekniker i
relation till prestation, vilket fick dem att utveckla interventionen Mindfulness-AcceptanceCommitment (MAC) (Gardner & Moore, 2004; Gardner & Moore, 2007). Syftet med MAC är
att genom mindfulness förbättra idrottspsykologiska färdigheter och prestation för idrottare.
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Empirisk forskning på MAC har visat goda resultat (ex. Lutkenhouse, Gardner & Morrow,
2007; ref i Gardner & Moore, 2007; Wolanin, 2005; ref i Gardner & Moore, 2012).
Metodologiska begränsningar inom forskningen på detta område, som till exempel att många
studier haft få deltagare samt få studier som testar orsak- verkansamband, gör att fler
välkontrollerade studier behövs (Gardner & Moore, 2012). Vidare finns fortfarande oklarheter
i vad det är som ger positiva resultat för mindfulnessbaserade interventioner. I ett försök att
bättre förstå mindfulness påverkan på idrottsprestation så har Birrer et al. (2012) utvecklat en
teoretisk modell. Modellen bygger på att effekten av mindfulness leder till specifika
påverkansmekanismer, vilka leder vidare till förbättringar av vissa idrottspsykologiska
färdigheter som i sin tur antas förbättra idrottsprestation (Birrer et al., 2012). Birrer et al.’s
(2012) modell baseras på lovande forskningsresultat (Coffey, Hartmann & Fredrickson, 2010;
Gardner & Moore, 2004; Gardner & Moore, 2007; Shapiro, Carlson, Astin & Freedman,
2006), så det är en modell av intresse. Det är relevant att undersöka modellen för att en bättre
förståelse om mindfulness effekter på prestation ska uppnås. Gardner och Moore (2012)
rekommenderar att studier ska göras för att identifiera de påverkansmekanismer genom vilka
mindfulness påverkar idrottspsykologiska färdigheter och prestation. Birrer et al. (2012)
föreslår att deras modell testas empiriskt utifrån en tvärsnittsstudie. Den befintliga studien
utgick från de rekommendationerna och testade delar av Birrer et al.´s (2012) modell men
inkluderade en tidsvariabel (3 tillfällen) vilket är unikt och kan därför utifrån förändringar i
variablerna påvisa påverkan på ett mycket bättre sätt.
Mindfulnessbaserade interventioner för att främja idrottsprestation
Under det senaste decenniet har Mindfulness-Baserade Interventioner (MBI) ökat i
popularitet bland många olika områden (Cullen, 2011). Under de senaste decennierna har
konceptet mindfulness med framgång använts inom kliniska områden, hälsoområden och
idrottsområden för att behandla av stress, emotionsreglering och prestationsförbättring
(Gardner, Moore & Marks, 2014). Effekterna av MBI för mental hälsa, psykologiskt
välbefinnande, stressreduktion, ångest och depression har undersökts och har påvisat positiva
resultat (Carmody & Baer, 2008; Chiesa & Serretti, 2009; Fjorback, Arendt, Örnböl, Fink, &
Walach, 2011; Hofman, Sawyer, Witt, & Oh, 2010; Khoury et al., 2013). Khoury, Sharma,
Rush och Fournier (2015) undersökte 29 MBI studier på en frisk population och fann stor
minskning av stress och en ökning av livskvalité. Ett starkt positivt samband kunde utläsas
mellan en ökad mindfulness för individerna och ett bättre utfall för dem i studien (Khoury et
al., 2013; Khoury et al., 2015). Nuvarande trend indikerar att det finns en efterfrågan efter
utveckling av skräddarsydda mindfulnessbaserade interventioner för specifika populationer
(Cullen, 2011).
Gardner och Moore (2004) utvecklade interventionen Mindfulness-AcceptanceCommitment (MAC) vars syfte är att förbättra prestation för elitidrottare. Gardner och Moore
(2012) beskrev ögonblick till ögonblick-uppmärksamhet som en viktig del av MAC vilket går
i linje med teorier som inte fokuserat på idrottsprestation (Grabovac, Lau & Willett, 2011;
Shapiro, Carlson, Astin & Freedman, 2006). MAC har tre grundläggande förutsättningar, (1).
Medvetenhet i ögonblicket utan att sätta ett kvalitativt värde på det. (2). Ha ett fokus på yttre
stimuli som är relevant för uppgiften istället för att lägga vikt på de inre processerna. (3). Vara
konsekvent och med ansträngning hålla på sina personliga värdegrunder för att stödja
idrottslig strävan. Målet med MAC är att idrottarens färdigheter och förmågor automatiskt ska
få komma till ytan, med tysta tankar och sinnen som bara är fokuserade på den kommande
uppgiften (Gardner & Moore, 2007). Utöver att påverka prestation och resultat så inkluderar
MAC även potentiella påverkansmekanismer, som inom idrottspsykologiska interventioner
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var nytt och outforskat. De föreslagna påverkansmekanismerna är emotionell medvetenhet,
klarsynthet, acceptans och tolerans av svårigheter (Moore, 2009).
Studier som undersökt mindfulnessinterventioners effekt på idrottsprestation har inte varit
lika frekventa som inom andra områden (Gardner & Moore, 2012). Flera studier har varit
fallstudier, vilka har visat förbättrad självskattad koncentration (Gardner & Moore, 2004),
beteendefunktion (Lutkenhouse, 2007; ref i Gardner & Moore, 2012) förbättrad mindfull
medvetenhet, uppmärksamhet och flow (Schwanhauser, 2009; ref i Gardner & Moore, 2012)
accepterande av erfarenhet (Gardner & Moore, 2004; Schwanhauser, 2009; ref i Gardner &
Moore, 2012) och förbättrad prestation (Gardner & Moore, 2004; Lutkenhouse, 2007; ref i
Gardner & Moore, 2012; Schwanhauser, 2009; ref i Gardner & Moore, 2012).
Samband mellan en hög nivå av dispositionell mindfulness och högre nivåer av flow har
påvisats (Kee & Wang, 2008; Bernier et al., 2009; ref i Gardner & Moore, 2012). Nakamura
& Csikszentmihalyi (2005) menar att flow leder till ett optimalt prestationstillstånd och antas
ha en hög korrelation med mindfulness och att prestera på en optimal nivå. Gooding och
Gardner (2009; ref i Gardner & Moore, 2012) studerade samband mellan anspänning,
dispositionell mindfulness, skottrutin och prestation vid basketstraffar och en ökad
dispositionell mindfulness visade en signifikant ökning av prestation vid straffkast.
Vidare har interventioner visat orsak-verkansamband, Lutkenhouse et al. (2007; ref i
Gardner & Moore, 2007) jämförde MAC med PST-interventionen United States Olympic
Committee (USOC). Idrottarna som genomförde MAC visade enligt tränarnas skattning en
signifikant förbättring av prestation. Dessutom visade MAC gruppen en ökning av
aggressivitet, minskat undvikande av erfarenhet och en ökning av flow jämfört med PST
gruppen. Vid de påverkansmekanismer som enligt MAC ska främja prestation så visades en
signifikant ökning från förtestet till eftertestet och även en större förbättring för MACdeltagarna än de som genomförde PST. Wolanins (2005; ref i Gardner & Moore, 2012) studie
av MAC visade en ökning av tränares- och egenskattning i uppgiftsfokuserad
uppmärksamhet, träningsintensitet samt prestation. Wolanin och Schwanhausser (2010) fann
en effekt för MAC jämfört med en kontrollgrupp vid prestation skattad av tränare, samt en
jämnare prestationsnivå under en säsong. Ett syfte med studien var huruvida klassifikation av
psykologiska funktionsnivåer var relevant. Vid betraktande av gruppen som homogen så
visades betydligt lägre ökning av prestation och därför föreslås klassifikationen av
psykologiska funktionsnivåer moderera prestation, att betrakta individer utifrån deras
förutsättningar visades alltså vara viktigt. Thompson, Kaufman, De Petrillo, Glass & Arnkoff
(2011) använde sig av Mindful Sport Performance Enhancement (MSPE) och ett samband
mellan förbättring i tider för långdistanslöpare och förbättrad mindfulness visar att effekten av
mindfulnessinterventioner på idrottsprestation inte är exklusiv för MAC, ett uppföljningstest
visade en bestående effekt och inte bara en temporär vilket är viktigt för idrottare.
Uppföljningstestet visade även en ökad förmåga att acceptera utan att döma och en förbättring
av prestation jämfört med förtestet, vilket kan visa på att tankar, trötthet, smärta och att vara
uttråkad under längre lopp kan accepteras med hjälp av mindfulness och det påverkar
prestationen positivt. Sammanfattningsvis så visar forskning positiva resultat för
mindfulnessbaserade interventioners effekt på prestation och idrottspsykologiska färdigheter.
Mindfulness, påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter
Med syftet att förklara hur mindfulness och påverkansmekanismerna påverkar
idrottspsykologiska färdigheter utvecklades Birrer et al.´s (2012) teoretiska modell. Birrer et
al. (2012) tar upp begränsningarna med traditionella psykologiska tekniker och menar att en
bättre förståelse om mindfulness påverkan på idrottspsykologiska färdigheter skulle kunna
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utveckla och förbättra effektiviteten av mindfulnessbaserade interventioner inom idrott. En
viktig distinktion är den mellan dispositionell mindfulness och mindfulnessträning. Vid
mindfulnessträning så hänvisar Birrer et al. (2012) till Shapiro et al. (2006) där mindfulness
beskrivs med tre begrepp, intention, uppmärksamhet och attityd. Begreppen har
vidareutvecklats i Birrer et al.’s (2012) modell till (1) mening att träna, (2) vara uppmärksam
på inre och yttre stimuli med möjlighet att behålla eller skifta sin uppmärksamhet, (3) ha en
inställning som är icke-dömande, accepterande och öppen i förhållande till situationen.
Dispositionell mindfulness innebär att individen är mindful i det vardagliga livet, här utgår
Birrer et al. (2012) från Bergomi, Tschacher och Kupper’s (2013) koncept som är baserat på
åtta stycken validerade frågeformulär om mindfulness. Birrer et al. (2012) tar i sin modell upp
nio stycken möjliga påverkansmekanismer, varav tre stycken tillskrivs mindfulnessträning
och sex stycken tillskrivs dispositionell mindfulness. (1) Uppmärksamhet från
mindfulnessträning. (2) Inställning till mindfulnessträning. (3) Klarare personliga
värdegrunder från mindfulnessträning. (4) Ältande. (5) Klarsynthet. (6) Exponering. (7)
Flexibilitet. (8) Non-attachment. (9) Självreglering/negativ emotionsreglering.
Påverkansmekanismerna ska enligt modellen potentiellt påverka elva stycken
idrottspsykologiska färdigheter som kan förbättra idrottsprestationen (se figur 1).
Påverkansmekanismer

Idrottspsykologiska färdigheter
Personlig utveckling
Self-skills

Uppmärksamhet
Inställning

Mindfulness
aspekter och
komponenter

Återhämtning

Klarhet kring värdering

Motivation

Mindre ältande

Coping

Klarhet

Uppmärksamhet

Exponering

Upphetsningsreglering

Flexibilitet

Kognitiv och perceptiv

Non-attachment

Kommunikation
Ledarskap

Självreglering/
Emotionsreglering

Smärthantering
Motoriska färdigheter

Figur 1: Fritt efter Birrer et al. (2012) visar potentiella vägar för mindfulness påverkansmekanismer.
Fler potentiella vägar kan finnas som inte ritas upp i figuren.

Den befintliga studien undersökte samband föreslagna av Birrer et al. (2012), mellan
dispositionell mindfulness, emotionsreglering och två stycken idrottspsykologiska färdigheter
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(coping & motivation). Flera av de påverkansmekanismer som presenteras i modellen av
Birrer et al. (2012) kan ses som lika varandra och kan föreslås slås ihop till större enheter.
Klarhet, exponering, flexibilitet och emotionsreglering kan förslagsvis kopplas ihop och slås
samman till emotionsreglering eller inre känsloprocesser. Non-attachment kan ses som
närbesläktad aspekten icke-reagera (non-react) av dispositionell mindfulness och blir på så vis
svår att urskilja, tre av påverkansmekanismerna (Klarhet kring värdering, inställning,
uppmärksamhet) föreslås tillhöra mindfulnessträning. Det kan föreslås vara två stora
påverkansmekanismer (ältande och emotionsreglering) som mindfulness verkar genom och
utifrån det kan det vara aktuellt att utveckla den av Birrer et al. (2012) föreslagna modellen.
Förbättrad emotionsreglering (självreglering) skulle kunna leda till att idrottare blir bättre
på att handskas med ilska, rädsla och andra negativa känslor. Ett exempel på en psykologisk
färdighet som skulle kunna förbättras genom bättre emotionsreglering är coping, vilket den
befintliga studien avser att testa. Dispositionell mindfulness som är ett resultat av formell och
informell mindfulnessträning förbättrar emotionsreglering (Carmody, Baer, Lykins &
Olendzki, 2009; Coffey et al. 2010; Shapiro et al. 2006). Gratz och Tull (2010) menar att den
huvudsakliga process som gör att mindfulnessbaserade interventioner kan underlätta en
beteendeförändring eller reducera symptom är just påverkansmekanismen emotionsreglering.
Samband för emotionsreglering har visats för coping (Wagstaff, 2014; Luberto, Cotton,
McLeish, Mingione & Bryan, 2014), och motivation (Brown & Ryan, 2004). Samband för
emotionsreglering har även visats för grundläggande motivationsbehoven och ohälsa på
arbetet (Schultz, Ryan, Niemiec, Legate & Williams, 2014)
Påverkansmekanismerna av mindfulness är ett område som inom idrott är outforskat. Dock
finns stöd för ett samband mellan mindfulness och påverkansmekanismer genom tidigare
forskning gjord på mental hälsa. Att MAC härstammar från forskning kring mental hälsa ger
det giltighet att ta tillvara på denna typ av forskning vid fall där inget finns tillhanda inom
området mot idrott. Studier som gjorts visar samband mellan påverkansmekanismer av
mindfulness och psykologiska färdigheter och de stämmer överens med teorier som lagts fram
(Birrer et al, 2012; Gratz & Tull, 2010; Shapiro et al, 2006).
Bervoets (2013) ger stöd för att det finns medlande faktorer mellan mindfulness och
prestation som föreslås av Birrer et al. (2012). Studien bedrevs utifrån de riktlinjer som
rekommenderas av Birrer et al. (2012) som innebar en korrelationsstudie med ett stort sample
och ger stöd för Birrer et al.´s (2012) modell kring uppbyggnad av mindfulness och
mekanismer som en medlande faktor för att utveckla en prestationshöjning i form av flow.
Den medlande roll mindfulness kan spela går att applicera på ett flertal idrottspsykologiska
färdigheter (Birrer & Morgan, 2010). Blecharz, Luszczynska, Scholz, Schwarzer, Siekanska,
och Cieslak (2014) delar teorin med att det finns medlande faktorer mellan mindfulness och
prestation samt konceptet med en generell mindfulness som en resurs som agerar via
påverkansmekanismer. Blecharz et al. (2014) förlitade sig på konceptet dispositionell
mindfulness och visade att self-efficacy till sociala barriärer kunde medla mellan mindfulness
och prestation. Detta ger ett begränsat stöd teorin bakom MAC med mindfulness direkta
påverkan på prestation (Gardner & Moore, 2007), medan det däremot stöder att dispositionell
mindfulness är förutspående av idrottsprestation genom medlande mekanismer. En indirekt
koppling mellan mindfulness och prestation visades vid eftertestet, idrottare med högre grad
av mindfulness rapporterades även ha en bättre self-efficacy mot sociala barriärer. Vidare
visar resultaten att mindfulnessträning kan främja idrottares self-efficacy till sociala barriärer
samt att mindfulness ska kunna vara en pådrivande resurs genom ett flertal mekanismer,
vilket ligger i linje med Birrer et al.´s (2012) modell (Blecharz et al., 2014).
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Sammanfattning
Bristen på empiriskt stöd för PSTs effekt att förbättra idrottsprestation fick Gardner och
Moore (2004) att utveckla MAC. Mindfulness är ett psykologiskt verktyg i MAC som
används till att främja prestation, mindfulness är ett sätt för idrottare att hantera
dysfunktionella tankar och inte lägga vikt vid inre processer som uppstår. Meningen med
mindfulness är att det inte finns något optimalt prestationstillstånd för idrottare medan PST
strävar efter att ett optimalt prestationstillstånd ska uppnås. Empiriska studier på MAC har
visat positiva resultat och utifrån de resultaten arbetade Birrer et al. (2012) fram sin teoretiska
modell med syfte att förklara hur mindfulness och dess påverkansmekansimer kan påverka
idrottspsykologiska färdigheter, vilka i sin tur kan påverka idrottsprestation. I en
tvärsnittsstudie studerades samband för dispositionell mindfulness, tre påverkansmekanismer
(klarsynthet, ältande & emotionsreglering), fyra idrottspsykologiska färdigheter (coping,
motivation, motoriska färdigheter & emotionell kontroll) och prestation, enligt Birrer et al.´s
(2012) modell (Böröy & Mattsson, 2015). Utifrån de resultat som framkom rekommenderades
att vidare studera samband och testa potentiella samband över tid. Rekommendationerna i
Birrer et al. (2012) är att undersöka de föreslagna sambanden utifrån en tvärsnittsstudie. Birrer
et al. (2012) och Gardner och Moore (2012) föreslår att vidare undersöka genom vilka
påverkansmekanismer som mindfulness påverkar idrottspsykologiska färdigheter och
prestation samt om de kan fastslås, eftersom den befintliga studien använder sig av en
tidsvariabel och kan urskilja skiftningar i variablerna över tid så kan sådana samband
undersökas. Tillägget med en tidsvariabel är unikt och gör att den befintliga studiens modell
kan ge starkare indikationer för potentiella prediktioner. Utifrån ett större perspektiv så är det
både intressant och viktigt att utforska detta område för att bättre förstå och kunna hjälpa
idrottare att optimera prestation. Då det insamlade materialet var del av ett större projekt
delades påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter upp slumpvis inför
modellering. En modell togs fram utifrån den befintliga studiens syfte, hypoteserna var att
dispositionell mindfulness vid tillfälle 1 skulle predicera emotionsreglering vid tillfälle 2 som
i sin tur skulle predicera coping och motivation vid tillfälle 3 (se figur 2). Syftet med den
befintliga studien är således att genom en pathanalys pröva delar av Birrer et al.´s (2012)
föreslagna modell, detta genom att vid 3 mättillfällen undersöka samband mellan
dispositionell mindfulness, emotionsreglering och idrottspsykologiska färdigheter
(motivation, coping). Hypoteserna med utgångspunkt från Birrer et al. (2012) som den
befintliga studien utgick från är (1) Det finns samband mellan dispositionell mindfulness och
emotionsreglering. (2) Det finns samband mellan emotionsreglering och coping samt
motivation. Den befintliga studiens hypoteser går ut på att analyserna ska visa samband
mellan variablerna enligt studiens modell (se figur 2).
Påverkansmekanism

Idrottspsykologiska färdigheter
Coping

H2

Dispositionell
mindfulness

H1

H2

Inre motivation

Emotionsreglering

Yttre motivation
H2
H2
Figur 2. Potentiella samband för dispositionell mindfulness (tillfälle 1),
Emotionsreglering (tillfälle 2), och idrottspsykologiska färdigheter (tillfälle 3).

Amotivation
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Metod
Deltagare
I studien deltog 65 tävlande idrottare varav 33 kvinnor, 32 män från Västra och Södra
Sverige. Deltagarna var över 16 år och medelåldern för studien var 22,78 år (SD= 4,66).
Tävlingsnivån varierade mellan regional (N=1), nationell (N=52) och internationell (N=12).
De representerade idrotterna i studien är; Fotboll (N=54), Friidrott (N=11). För den testade
modellen var antalet 47 personer som hade fyllt i för alla tillfällen.
Mätinstrument
Frågeformuläret (se bilaga 1) som användes i studien bestod av en sammansatt enkät
innehållande sju olika skalor med syfte att mäta mindfulness samt två påverkansmekanismer
och fyra idrottspsykologiska färdigheter som Birrer et al. (2012) nämner i sin modell.
Frågeformulärets första sida bestod av frågor om bakgrundsvariabler bland annat ålder, kön
och typ av idrott. Därefter följde de sju olika skalorna (se bilaga 1). Nedan följer en kort
presentation av bakgrundsvariabler samt övriga skalor med förklaring och syfte med hänsyn
till Birrer et al.’s (2012) modell. Träning utöver schemalagda pass självskattades på en skala
mellan 1(Aldrig) och 5 (Väldigt ofta). Deltagarna tillfrågades om de tyckte att deras idrott var
viktig för dem, de svarade utifrån en självskattande skala mellan 1 (Inte viktig) och 10
(Mycket viktig). Deltagarnas prestation de senaste två veckorna mättes på en
självskattningsskala mellan 1 (Mycket dålig) och 10 (Mycket bra). Separata skalor användes
för tävlings och träningsprestation.
Five Facets of Mindfulness Questionnaire.
För att mäta självuppskattad mindfulness användes The five facets of mindfulness
questionnaire (FFMQ; Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Tonev, 2006). FFMQ är ett
självskattningsformulär bestående av sammanlagt 29 frågor med avsikt att mäta fem aspekter
av mindfulness: (1) icke-reaktivitet till inre upplevelser (”Jag lägger märke till mina känslor
utan att behöva reagera på dem”), (2) observera (”När jag går, lägger jag med avsikt märke
till hur det känns att röra kroppen”), (3) agera med medvetenhet (”När jag gör saker vandrar
mina tankar iväg och jag blir lätt distraherad”(R)), (4) beskriva (”Jag är bra på att hitta ord
som beskriver mina känslor”), (5) icke-dömande attityd (”Jag kritiserar mig själv för att ha
känslor som är irrationella eller olämpliga”(R)). Frågeformuläret använder en 1-5 Likert-skala
(1= aldrig- 5= alltid). Höga poäng indikerar en hög grad av mindfulness. I den befintliga
studien användes den svenska verionen av FFMQ (Lilja et al., 2011). Lilja et al. (2011)
testade Cronbachs alpha för totala FFMQ samt alla dess subskalor där Cronbach’s
alphakoefficienterna varierade mellan 0.75 och 0.85. I denna studie beräknades Cronbach’s
alphakoefficienter för hela skalan (T1=Tillfälle 1, T2= Tillfälle 2, T3= Tillfälle 3) T1 0,78; T2
0,83; T3 0,85 och för subskalorna (1) Icke-reaktivitet till inre upplevelser T1 0,55; T2 0,55;
T3 0,66. (2) Observera T1 0,72;T2 0,67; T3 0,80. (3) Agera med medvetenhet T1 0,64; T2
0,78; T3 0,74. (4) Beskriva T1 0,81; T2 0,82; T3 0,87. (5) Icke-dömande attityd T1 0,73; T2
0,81; T3 0,86.
Difficulties in Emotion Regulation Scale.
Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) är ett
självskattningsformulär som består av sammanlagt 29 påståenden med avsikten att mäta sex
aspekter av svårigheter med emotionsreglering, skalan icke-acceptans av emotionella
responser användes inte i den befintliga studien. Höga poäng på DERS innebär att individen
anses ha sämre emotionsreglering. I den befintliga studien användes DERS för att mäta
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påverkansmekanismen negativ emotionsreglering/självreglering i Birrer et al.’s (2012)
modell. Subskalorna inom DERS inkluderar (1) Brist på emotionell klarsynthet (”jag är
förvirrad om hur jag känner mig”), (2) Begränsad tillgång till strategier för emotionell
reglering (”när jag är upprörd, tar det lång tid för mig att må bättre”), (3) Brist på emotionell
medvetenhet (”Jag är uppmärksam på hur jag känner mig”), (4) Svårigheter att engagera sig i
målorienterade beteende (”när jag är upprörd har jag svårt att få någonting gjort”) och (5)
Svårigheter med impulskontroll (”när jag är upprörd har jag svårt att kontrollera mitt
beteende”). I befintlig studie används subskala brist på emotionell klarsynthet för att mäta
påverkansmekanismen brist på emotionell klarsynthet, medan resterande subskalor mäter
påverkansmekanismen negativ emotionsreglering. Dessa påståenden bevaras med hjälp av en
Likert-skala 1-5 (1= stämmer inte alls- 5= stämmer helt). I denna studie beräknades
Cronbach’s alpha koefficienten för hela skalan T1 0,89; T2 0,90; T3 0.91 och för subskalorna
(1) Brist på emotionell klarsynthet T1 0,82; T2 0,82; T3 0,84. (2) Begränsad tillgång till
strategier för emotionell reglering T1 0,75; T2 0,82; T3 0,79. (3) Brist på emotionell
medvetenhet T1 0,72; T2 0,62; T3 0,77. (4) Svårigheter att engagera sig i målorienterat
beteende T1 0,84; T2 0,80; T3 0,78. (5) Svårigheter med impulskontroll T1 0,84; T2 0,83; T3
0,84.
Sport Motivation Scale.
Sport motivation scale (SMS; Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière & Blais, 1995) är
avsedd att mäta en individs motivation för att bedriva idrottande. Vilket ursprungligen är en
skala gjord på franska och är avsedd att mäta inre motivation (”För att idrotta är en naturlig
och viktig del av mitt liv”), yttre regleringar (integrerad, identifierad, introjicerad, extern,
(”För att jag skulle känna mig mindre värd om jag inte idrottade”) och amotivation (”Det är
oklart för mig, jag tror inte riktigt jag hör hemma inom idrotten). 18 frågor besvaras utifrån en
Likert-skala (1= Stämmer inte alls – 5= Stämmer helt). I den befintliga studien beräknades
Cronbach’s alphakoefficienten till (1) Inre motivation T1 0,84; T2 0,79; T3 0,89. (2) Yttre
motivation T1 0,71; T2 0,76; T3 0,84. (3) Amotivation T1 0,53; T2 0,71;T3 0,78.
Athletic Coping Skills Inventory.
Athletic coping skills inventory (ACSI; Smith, Schutz, Smoll & Ptacek, 1995) består av 28
frågor och behandlar hur idrottare hanterar olika situationer. ACSI består av 7 subskalor (1)
Coping i motgång (”Jag fortsätter att vara positiv och entusiastisk under en tävling oavsett hur
dåligt det går”), (2) Förmåga att bli coachad (”Om en tränare kritiserar eller skriker åt mig så
korrigerar jag felet utan att bli förargad”), (3) Koncentration (”Det är lätt för mig att hålla
störande tankar borta från något som jag lyssnar till eller tittar på”), (4) Självförtroende
tävling (”Jag brukar prestera bättre under press därför att jag tänker klarare”), (5) Målsättning
och mental förberedelse (”Jag tenderar att ägna en hel del tid åt att planera hur jag ska nå
mina uppsatta mål”), (6) Topprestation (”Jag känner mig säker på att jag kommer att prestera
bra”) och (7) Frihet från oro (”Jag oroar mig en hel del för vad folk tänker om min
prestation”) och bedöms efter skala 1-4 (Nästan aldrig, Ibland, Ofta, Nästan alltid). I den
befintliga studien beräknades Cronbach’s alphakoefficienten för hela skalan T1 0,77; T2 0,85;
T3 0,81 och för subskalorna (1) Coping i motgång T1 0,59; T2 0,83; T3 0,79. (2) Förmåga att
bli coachad T1 0,61; T2 0,73; T3 0,60. (3) Koncentration T1 0,46; T2 0,62; T3 0,55. (4)
Självförtroende tävling T1 0,58; T2 0,67; T3 0,57. (5) Målsättning och mental förberedelse
T1 0,67; T2 0,74; T3 0,68. (6) Topprestation T1 0,76; T2 0,83; T3 0,86. (7) Avsaknad av oro
T1 0,87; T2 0,81; T3 0,79.
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Procedur
Sammanställande av enkät, filer för SPSS och insamling av data genomfördes av två
forskare som undersöker olika delar av den befintliga modellen. Mail skickades ut till
idrottsgymnasium och idrottsföreningar i västra Sverige med förfrågan om att få besöka dem
och låta deras idrottare delta i en enkätundersökning. De föreningar som inte svarade vid
första mailkontakten kontaktades några dagar senare via telefon för att följa upp. Tider
bokades med de som var intresserade och undersökningen genomfördes vid ett schemalagt
träningspass där de närvarande idrottarna först informerades kort om att studien är en del av
två uppsatser på magisternivå med syfte att undersöka mindfulness påverkan på
idrottsprestation. Därefter upplystes deltagare om att medverkan var frivillig och anonym
samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Tiden för ifyllandet av enkäten varierade
mellan 10-30 minuter. Forskarna var på plats vid utdelandet av samtliga enkäter.
Statistiska analyser
Datamaterialet analyserades genom att använda statistikprogrammen SPSS och Mplus.
Pearsons r korrelationsanalyser gjordes för att undersöka samband mellan dispositionell
mindfulness och emotionsreglering (i), emotionsreglering och idrottspsykologiska färdigheter
(ii) samt dispositionell mindfulness, emotionsreglering, idrottspsykologiska färdigheter och
idrottsprestation (iii). En pathanalys gjordes i Mplus som testade den befintliga studiens
föreslagna modell (se figur 2) av dispositionell mindfulness för tillfälle 1, emotionsreglering
för tillfälle 2 och idrottspsykologiska färdigheter för tillfälle 3 (coping och motivation).
Pathanalys används för att undersöka styrka för direkta och indirekta samband mellan
variablerna i modellen (Lleras, 2005). Pathanalys kan ses som en förlängning av multipel
regressionsanalys då båda grundar sig i teorin om en generell linjär modell (GLM) (Hox &
Bechger, 1998). Skillnaden är att multipel regressionsanalys endast kan undersöka en
responsvariabel åt gången medan med en pathanalys kan man undersöka så många variabler
som forskaren specificerar i pathmodellen (Lleras, 2005). Ett Chi2 test visar på hur bra
modellen passar för insamlad data vidare användes två modellanpassningsindex Bentler’s
comparative fit index (CFI; Bentler, 1990) och the root mean square error of approximation
(RMSEA; Browne & Cudeck, 1993). För CFI gäller att värden nära eller över 0.95 indikerar
en välanpassad modell (Hu & Bentler, 1999). För RMSEA gäller att värden lägre än .05
indikerar en välanpassad modell (Browne & Cudeck, 1993). Eftersom en tidsvariabel (3
tillfällen) var inkluderad i den befintliga studien så var det möjligt att analysera predicerande
effekter.
Resultat
Nedan följer en redovisning av resultaten. Korrelationer mellan dispositionell mindfulness,
emotionsreglering, coping och motivation för de tre tillfällens presenteras först. Slutligen
visas en pathanalys som presenteras den befintliga studiens hypotetiska modell.
Korrelationsanalyser
Dispositionell mindfulness och emotionsreglering.
Pearsons r korrelationsanalyser visade signifikant korrelation mellan dispositionell
mindfulness och emotionsreglering. Resultat visar en negativ korrelation mellan dispositionell
mindfulness och emotionsreglering. Det vill säga att ju högre grad av mindfulness desto bättre
emotionsreglering.
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Tabell 1. Dispositionell mindfulness korrelationer med emotionsreglering.
Korrelation mellan dispositionell mindfulness: T1
T2
T3
DERS
-.589**
-.617**
-.651**
Notering: **= p <0,01, *= p <0,05; DERS = Emotionsreglering; T1 = Tillfälle 1, T2 =
Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3
Emotionsreglering och idrottspsykologiska färdigheter.
Pearsons r korrelationsanalyser mellan emotionsreglering och coping visade signifikanta
negativa korrelationer. Det vill säga att en bättre emotionsreglering ger en bättre coping.
Pearsons r korrelationsanalyser mellan emotionsreglering och motivation visade signifikant
negativt samband för emotionsregelring och inre motivation (T3), vilket innebär att förbättrad
emotionsreglering ger en bättre inre motivation. Vidare uppvisades positivt signifikant
samband mellan emotionsreglering och amotivation (T1 & T3). Vilket innebär att förbättrad
emotionsreglering ger mindre amotivation.
Tabell 2. Emotionsreglerings korrelationer med idrottspsykologiska färdigheter
Korrelation mellan emotionsreglering:
T1
T2
T3
ACSI
-.517**
-.380**
-.545**
SMS (inre)
-.136
-.194
-.400**
SMS (yttre)
.186
.141
.057
SMS (amotivation)
.402**
.257
.454**
Notering: **= < 0.01, * =<0.05; ACSI = Coping, SMS = Motivation; T1 = Tillfälle 1, T2 =
Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3
Dispositionell mindfulness, emotionsreglering, coping motivation för prestation.
Pearsons r korrelationsanalyser visar blandade resultat för prestationssamband. Både
tävlingsprestation (TÄP) och träningsprestation (TRP) mättes vid samtliga tillfällen, här
presenteras de signifikanta sambanden.
Vid tillfälle 1 så visas korrelation för dispositionell mindfulness och träningsprestation, vilket
visar att prestation vid träning främjas av högre grad av dispositionell mindfulness. En
korrelation mellan emotionsreglering och tävlingsprestation visas vilket innebär att prestations
vid tävling främjas av en bättre emotionsregleringsförmåga.
Vid tillfälle 2 uppvisades korrelation mellan emotionsreglering och träningsprestation,
vilket skulle innebära att träningsprestation främjas av förbättring i emotionsreglering. Även
en korrelation mellan coping och tävlingsprestation visas vilket innebär att prestation vid
tävling främjas av en idrottares förbättrade copingförmåga.
Vid tillfälle 3 uppvisades enbart en korrelation, träningsprestation korrelerar med coping
och det visar att prestation vid träning främjas av en individs förbättrade copingförmåga. För
idrottspsykologiska färdigheten motivation fanns inga signifikanta värden.
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Tabell 3. Korrelationer för prestation med dispositionell mindfulness, emotionsreglering,
coping och motivation
Korrelation mellan prestation:
T1
T2
T3
FFMQ
.312*(TRP)
DERS
-.331*(TÄP) -.378**(TRP)
ACSI
.285*(TÄP) .342*(TRP)
Notering: **= < 0.01, * =<0.05: Träning= TRP; Tävling= TÄP; FFMQ = Dispositionell
mindfulness, DERS = Emotionsreglering, ACSI = Coping; T1 = Tillfälle 1, T2 = Tillfälle 2,
T3 = Tillfälle 3
Pathmodell
En pathmodell för dispositionell mindfulness, emotionsreglering och idrottspsykologiska
färdigheterna motivation och coping visar longitudinella samband (se figur 3). Ett chi2-test
visar att modellen passar insamlad data på ett bra sätt, χ2 = 1.590, df = 4, P = .811, CFI = 1,
RMSEA < .05. Analyserna pekar på att dispositionell mindfulness är predicerande för
emotionsreglering, modellen visar på ett starkt samband och indikationen är att en högre grad
av dispositionell mindfulness relaterar till bättre emotionsreglering och att det förklarar 32 %
av variansen inom emotionsregleringen. I modellens nästa steg visas att emotionsreglering är
en prediktor för inre motivation, amotivation samt coping. Det kan framhållas ett
prediktorsamband mellan emotionsreglering och inre motivation, ett starkt samband visar att
20 % av variansen för inre motivation förklaras av emotionsreglering och indikationen är att
bättre emotionsreglering främjar en inre motivation. Även för amotivation visades ett starkt
prediktorsamband och en förbättring i emotionsreglering förklarar 30 % av variansen för
amotivation och det indikerar att förbättrad emotionsreglering förhindrar amotivation.
Emotionsreglering visades vara starkt predicerande även för coping och förklarar i modellen
20 % av variansen i coping. Det skulle indikera att en förbättring i emotionsreglering skulle
vara främjande för individens coping.
Påverkansmekanism

Idrottspsykologiska färdigheter
R2 =.20

Coping (T3)
R2 =.20

-.45**
2

R =.32**

Dispositionell
mindfulness (T1)

-.57**

-.45*

Inre motivation (T3)

Emotionsreglering (T2)

R2= .02

.14

Yttre motivation (T3)
.55**

R2 =.30**

Amotivation (T3)

Figur 3.
Notering: T1 = Tillfälle 1, T2 = Tillfälle 2, T3 = Tillfälle 3
För longitudinella samband avses: ** =p<0.01, *=p<0.05, För R2: **=p < 0.01
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Diskussion
Syftet med den befintliga studien var således att genom en pathanalys pröva delar av Birrer et
al.´s (2012) föreslagna modell, detta genom att vid 3 mättillfällen undersöka samband mellan
dispositionell mindfulness, emotionsreglering och idrottspsykologiska färdigheter
(motivation, coping).
Modellen som testades i den befintliga studien fungerade, vilket innebär att man tydligare
kan se hur modellens led predicerar varandra. Det innebär att en förbättrad dispositionell
mindfulness predicerar en förbättrad emotionsreglering, vidare visas att emotionsreglering i
sin tur predicerar en förbättrad coping samt förbättrad motivation.
Korrelationsanalyser visade samband för dispositionell mindfulness och emotionsreglering
(T1; T2; T3). I nästa föreslagna steg visade emotionsreglering ha samband med coping (T1;
T2; T3), inre motivation (T3) och amotivation (T1; T3). Vidare visades blandade samband för
prestation, träningsprestation visade ett samband med dispositionell mindfulness (T1),
emotionsreglering (T2) och coping (T3). Tävlingsprestation hade samband med
emotionsreglering (T1) och coping (T2). En pathmodell visar samband över tid mellan
dispositionell mindfulness (T1), emotionsreglering (T2) och coping samt motivation (T3).
Inom modellen visas att dispositionell mindfulness var predicerande för emotionsreglering.
Emotionsreglering var i sin tur predicerande för coping, inre motivation samt amotivation.
Första steget i Birrer et al´s (2012) modell går mellan dispositionell mindfulness och
påverkansmekanismer, i den befintliga studiens modell så testas sambandet för dispositionell
mindfulness och emotionsreglering. Distinktionen som görs i Birrer et al. (2012) mellan
mindfulnessträning och dispositionell mindfulness stöds av Gratz och Tull (2010).
Mindfulnessbaserade interventioner kan vara särskilt effektiva för mekanismen
emotionsreglering och förbättringar i emotionsreglering har rapporterats efter flertalet
acceptans- och mindfulnessbaserade interventioner (Gratz & Tull, 2010). Den befintliga
studien stödjer att så är fallet, genom modellen som presenterats kan det urskiljas att
dispositionell mindfulness har ett longitudinellt samband med samt predicerar
emotionsreglering och att det förklarar en tredjedel av den varians som uppvisas. I Coffey et
al. (2010) återfinns prediktorsambandet, med inkluderande av mediering för mekanismen
klarhet, och förklarar då hälften av variansen. Även Luberto et al. (2014) undersökte
sambandet men inkluderade en medierande effekt för coping self-efficacy och fann att även
den modellen kunde förklara en stor del av variansen, vilket styrker den befintliga studiens
resultat. Utifrån de studier som gjorts och som inkluderat medieringseffekter av ytterligare
faktorer som ger ökad förklaring av varians (Coffey et al., 2010; Luberto et al., 2014) så kan
det föreslås att resultaten från den befintliga studien ges giltighet. Vid interventioner (ex.
MAC) som föreslås höja dispositionell mindfulness så kan det utifrån den befintliga studiens
resultat föreslås indikera att det därför även blir en förbättring i emotionsreglering. Schultz et
al. (2014) menar att emotionsreglering är den centrala mekanismen för salutogena fördelar av
mindfulness. Inom sportkontext menar Thienot (2013) att emotionsregleringsaspekten av
mindfulness är viktig då den påverkar rörelseautomatisering, det vill säga om känsloprocesser
bearbetas mer effektivt läggs inte uppmärksamhet där och de automatiska processer som är
intränade får mer utrymme och det är att föredra inom idrottslig kontext. Utifrån det kan den
befintliga studiens resultat föreslås påvisa att genom en högre grad av dispositionell
mindfulness främjas emotionsreglering, vilket innebär att med en bättre känslohantering följer
en positiv påverkan för prestation inom idrott (Thienot, 2013) samt förbättring av hälsa
(Schultz et al., 2014; Khoury et al., 2015). Vidare kan det utifrån den befintliga studien
resultat ge stöd till det förslag av Birrer et al. (2012) mellan dispositionell mindfulness och
emotionsreglering.
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Det andra steget i modellen som undersöks i den befintliga studien behandlar samband
mellan emotionsreglering och motivation samt coping. Birrer et al. (2012) har ett föreslaget
samband mellan emotionsreglering och coping. Vidare kan påpekas att emotionsreglering och
motivation inte är ett föreslaget samband i modellen, dock så är Birrer et al. (2012) öppna för
att det kan finnas ytterligare samband som inte presenteras i deras föreslagna modell. En sak
som kan kritiseras med modellen är att Birrer et al. (2012) ger ett flertal förslag på samband
utifrån liten grund, samt att vissa samband har lämnats därhän varav ett som har visats ha
goda samband i den befintliga studien. Coffey et al. (2010) menar att mindfulness förslagsvis
minskar psykisk oro genom en förbättrad emotionsreglering. Emotionsreglering beskrivs som
den mekanism som ger funktionsstabilitet och anpassningsförmåga vid förändring (Shapiro et
al., 2006). Även Gratz och Tull (2010) anser att den huvudsakliga process som gör att
mindfulnessbaserade interventioner främjar beteendeförändringar eller reducerar symptom är
just påverkansmekanismen emotionsreglering. Den befintliga studiens resultat påvisar detta
genom ett longitudinellt samband samt ett prediktorsamband mellan emotionsreglering och
coping, en femtedel av variansen för en individs copingförmåga förklaras av
emotionsreglering i den befintliga studiens modell. Även Böröy och Mattsson (2015) visade
ett prediktorsamband för emotionsreglering på coping. Coping vilket är en process för att
hantera yttre och inre krav kan föreslås vara aktuellt vid flertalet situationer inom
idrottsutövande och inom psykologisk hälsa. Compas et al. (2014) presenterar ett antal
likheter och skillnader mellan emotionsreglering och coping, de båda koncepten förseslås vara
närbesläktade men med distinkta skillnader. En viktig distinktion görs i att emotionsreglering
pågår i vardagen medan coping härrörs enbart till stress, vidare föreslås att
emotionsregleringsförmåga är föregående copingförmåga. Wagstaff (2014) påpekar att
problem med emotionsreglering för idrottare kan leda till problem med prestation och
välmående genom bland annat konflikter, choking, våld, doping och annan fusk, problem som
kan diskuteras vara relaterade till stressfyllda situationer och på så sätt vara föranledda av
dålig copingförmåga. Resultaten från den befintliga studien kan utifrån detta påvisa att
emotionsreglering kan vara en viktig komponent dagligen, i stressfyllda situationer samt både
i idrottskontext och för psykologiskt välbefinnande. Prediktorsambandet som Luberto et al.
(2014) presenterade visar att emotionsreglering främjas genom individens self-efficacy till
coping och emotionsreglering i den befintliga studien visas främja coping. Det kan då föreslås
att emotionsreglering ska tränas i stressande situationer. Detta skulle förslagsvis höja både
coping self-efficacy och emotionsreglering, vilket ger en mernytta. Flertalet studier (Coffey et
al., 2010; Gratz & Tull, 2010; Shapiro et al., 2006) har påpekat att emotionsreglering är den
drivande mekanismen inom beteendeändring, motverkande av oro samt anpassning och då
coping är den grundläggande psykologiska färdigheten vid stresshantering så kan den
befintliga studiens resultat påvisa att emotionsreglering verkligen är en viktig komponent. Att
i stressfyllda situationer inom idrottskontext ha en välfungerande emotionsreglering ger en
bättre copingförmåga. Slutligen kan det sägas att det av Birrer et al. (2012) föreslagna
sambandet kan styrkas av den befintliga studiens resultat.
För motivation åsyftas i den befintliga studien självbestämmandeteorin med regleringarna
inre motivation, yttre motivation samt amotivation (Deci & Ryan, 2000). Sambandet för
emotionsreglering och motivation föreslås inte av Birrer et al. (2012) men uppvisades vid
första delstudien där emotionsreglering var en prediktor för inre motivation, yttre motivation
samt amotivation (Böröy & Mattsson, 2015). Den befintliga studien visade longitudinellt
samband mellan emotionsreglering och inre motivation respektive amotivation, vilket antyder
att emotionsreglering har en inverkan på inre motivation samt amotivation. Deci och Ryan
(2000) menar att misslyckande med självreglering kan förklaras vara likställt amotivation och
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på andra sidan av spektrumet förklaras autonomi som en individs benägenhet för ett
självreglerande beteende och lyhördhet för individens beteendemål. Vidare föreslås de
grundläggande psykologiska behoven vara en central del av självregleringsprocesser. Inzlicht
och Legault (2013) framhåller att bland annat autonomi och mindfulness meditation främjar
delar av självregleringsprocessen. Vidare beskrivs individer prestera bättre med högre grad av
autonomi, då värderingar och beteende är mer självbestämda blir individen mer öppen församt i kontakt med verkligheten och mer reaktiv. Brown och Ryan (2004) beskriver en högre
självbestämmande motivation utifrån att individer genom en självregleringsprocess agerar
med högre grad av mindfulness, ett avstånd byggs upp mellan inre processer och medvetenhet
vilket ökar självinsikten som främjar individens autonomi. Den befintliga studiens modell
visar att emotionsreglering förklarar en tredjedel av variansen för amotivation samt en
femtedel av variansen för inre motivation. Brown och Ryan (2003) påvisar att för individer
som har en bättre emotionsreglering är det mer sannolikt att dessa uppfyller de grundläggande
psykologiska behoven. Med det negativa sambandet till amotivation samt positiva för inre
motivation så kan det föreslås att den befintliga studiens resultat stödjer teoretiska
implikationer om att självreglerandeprocesser har en positiv inverkan på de grundläggande
psykologiska behoven som styr motivationsregleringar. Regleringsprocesserna spelar
dessutom en större roll då beteendet, i befintliga studiens fall idrott, är mer relaterat till
värderingar och självbestämmande. Det innebär att vid utförande av en idrott som bedrivs
tack vare en inre motivation så blir emotionsregleringen mer effektivt då det uppstår färre inre
motsättningar. För amotivation så kan det föreslås att emotionsregleringsprocessen blir mer
effektiv med utgång i samma tankar fast resultatet istället blir ett upphörande av ett oönskat
beteende. Det skulle kunna summeras med att en förbättrad emotionsreglering leder till att
motivationsregleringen för ett beteende blir tydligare för individen, vilket innebär att den
lättare förstår vad som påverkar beteendet. Slutligen kan det föreslås att detta samband kan
adderas för Birrer et al.´s (2012) modell, detta då både den första delstudien (Böröy &
Mattsson, 2015) och den befintliga studien visar samband mellan emotionsreglering och
motivation.
Den befintliga studiens modell är en hjälp på vägen för att svara på vissa viktiga frågor då
mindfulnessbaserade interventioner för idrott har visat ha en positiv effekt (Lutkenhouse et
al., 2007; ref i Gardner & Moore 2012; Wolanin, 2005; ref i Gardner & Moore 2012; Wolanin
& Schwanhausser, 2010; Thompson et al., 2011). Samtidigt har det inte kunnat fastslås vad
det är i interventionerna som förbättrar prestation och nu kan studiens modell visa riktlinjer
för hur den påverkan sker. Mindfulnessbaserade interventioner används för att öka individers
dispositionella mindfulness, detta testas dock inte i den befintliga studien men har tidigare
visats med stark positiv korrelation (Khoury et al., 2015). Med en ökad dispositionell
mindfulness har den befintliga studien visat att flertalet saker skulle påverkas för en individ.
Den medvetenhet och öppenhet i nuet som mindfulness kan beskrivas med har tidigare visats
påverka motivation och coping, en högre grad av dispositionell mindfulness likställs med en
copingprocess och underlättar i stressfyllda situationer som inte uppfyller de grundläggande
psykologiska behoven (Schultz et al., 2014). Som tidigare nämnts föreslås emotionsreglering
vara den mekanismen som främjar beteendeförändring (Coffey et al., 2010; Gratz & Tull,
2010; Shapiro et al., 2006) samt att emotionsreglering i befintliga studiens modell visar en
longitudinell predicering av coping. Utifrån den testade modellen som helhet kan det då
föreslås att det är genom emotionsreglerande processer som dispositionell mindfulness leder
till förbättrade copingprocesser. I en idrottslig kontext finns det intressanta aspekter att utläsa
från modellen som helhet, att i stunden inte lägga vikt vid de känslor och tankar som
uppkommer gör att emotionsregleringsprocessen underlättas vilket gör att stressfyllda
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situationer hanteras lättare och bättre beslut tas. Vidare påvisas att en högre dispositionell
mindfulness gör att idrottare har lättare att i det vardagliga livet reglera sina känslor och det
har som påföljd att motivationen för deras idrottsutövande blir tydligare. Det kan föreslås att
om idrottare ser klarare kring sin motivation till idrott så genereras mindre stress, vilket skulle
kunna främja copingprocesser. Det skulle även kunna föreslås att bättre coping för en
idrottare skulle innebära mindre stress vilket presumtivt skulle främja motivation. Förslagen
från Birrer et al. (2012) och Gardner och Moore (2012) om att närmre studera och försöka
fastslå genom vilka påverkansmekanismer mindfulness påverkar idrottspsykologiska
färdigheter kan sägas till viss vara besvarat. Detta då dispositionell mindfulness predicerar
emotionsreglering som i modellen predicerar coping och motivation, utifrån den befintliga
studiens resultat kan det fastslås att emotionsreglering är en viktig del inom de
påverkansmekanismer genom vilka mindfulness verkar och som predicerar
idrottspsykologiska färdigheter. Då prestation inte testades direkt från modellen utan med
korrelationssamband utifrån variablerna var för sig så är det svårt att dra några slutsatser, men
det som visas är att det finns samband för både träningsprestation och tävlingsprestation.
Dock kan modellen till viss del ge svar på hur mindfulnessbaserade interventioner fungerar
inom idrott och för välbefinnande. Då elitidrottare ofta har fulltecknade scheman så kan det
utifrån modellens resultat rekommenderas att öva upp dispositionell mindfulness, då även
flertalet mekanismer främjas genom detta. Den befintliga studien kan ge förståelse för hur
Seattle Seahawks, Phil Jackson och Per Mathias Högmo påverkar sina adepter positivt genom
att bedriva mindfulnessträning. Slutligen kan det föreslås att istället för att arbeta med flera
områden så rekommenderas mindfulnessträning då det utifrån den befintliga studien främjar
emotionsreglering, coping samt motivation. Med hela den testade modellen som grund
kvarstår ett stöd för de samband som föreslås i Birrer et al´s (2012) modell, med tillägget att
motivation kan föreslås ha ett samband med emotionsreglering.
Implikationer
Modellen av Birrer et al. (2012) som den befintliga studien utgått ifrån har ett stort antal
variabler och är oekonomisk. För en mer testbar modell som dessutom kan användas på ett
bättre sätt inom idrottsfältet föreslås utifrån resultaten i den befintliga studien några
modifikationer. Några av Birrer et al.´s (2012) föreslagna påverkansmekanismerna är väldigt
lika varandra och skulle kunna sammanföras, som att emotionsreglerinagar, klarsynthet,
exponering och flexibilitet skulle allihop falla in under känsloprocesser. Non-attachment kan
föreslås vara likt aspekten i FFMQ icke-reagera (nonreact) eller även värdering som kan
föreslås falla in under mindfulnessträning. Utifrån idén som Birrer et al. (2012) presenterade
med dispositionell mindfulness och träning av mindfulnessmekanismer föreslås dessutom en
ytterligare distinktion av dispositionell mindfulness och träning av mindfulness.
Konceptet med träning av mindfulness föreslås vara särskilt från en modell med fokus på
dispositionell mindfulness, påverkansmekanismer och idrottspsykologiska färdigheter. Detta
kan stödjas utifrån de longitudinella samband som uppvisades i den befintliga studiens
modell. Vid mätning av individers mindfulness så är det dispositionell mindfulness som mäts,
även vid interventioner så mäts skiftningar i dispositionell mindfulness och det talar emot att
inkludera mekanismer i modellen som tillhör mindfulnessträning. Det innebär även ytterligare
bantning av antalet variabler i modellen. Kombination mellan elitidrottens resultatinriktade
värderingar och mindfulness med att inte lägga värderingar kring tankar och känslor är
problematiskt (Birrer et al., 2012). Josefsson (2013) menar att det i dagens läge inte råder
koncensus om vad begreppet mindfulness står för, flera definitioner av mindfulness dyker upp
med olika syn på hur mindfulness fungerar. Grossman (2011) studerade
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självskattningsformulär angående mindfulness, kritik framförs om angreppssättet verktygen
mäter mindfulness och vidare ifrågasätts om de verktyg som i dagsläget är tillgängliga
verkligen kan mäta mindfulness. Mindfulness originella buddistiskta konceptet sägs ha
frångåtts och det är andra psykologiska mekanismer som mäts i dagens mindfulnesspsykologi. Med den bakgrunden så kan det därför föreslås att ett klargörande av begreppet
mindfulness inom idrott skulle underlätta och främja både forskning på området och
utövandet för idrottare skulle det kunna föreslås att det inom idrott kan vara på plats att
tillämpa ett nytt begrepp. Sportmindfulness; Utifrån makromedvetet fokusera på resultat ska
idrottaren sträva mot att det mikromedvetna ögonblicket är icke-dömande och accepterande
av tankar och känslor i nuet. Att kunna skilja på medvetenheter är en viktig parameter som
skulle kunna räta ut frågetecknet som Birrer et al. (2012) har mellan elitidrott och
mindfulness. Bergomi et al. (2013) menar att vid test av dispositionell mindfulness hos en
allmän population så är FFMQ verktyget med mest omfattande täckning. Grossman (2011)
ställer sig frågan om hur förståelse av mindfulness varierar mellan olika populationer, att detta
skulle kunna stämma styrks upp med resultatet om att inte bedöma grupper som homogena
utan att behandla dem utifrån rätt förutsättningar (Wolanin & Schwanhausser, 2010). Det
skulle därför kunna diskuteras om verkligen FFMQ är att föredra i ett sample av elitidrottare
eller om ett verktyg som fokuserar på mindfulness inom kontexten idrott skulle vara att
föredra. Thienot (2013) presenterar MIS- Mindfulness in sport som är ett verktyg för att mäta
just detta, detta instrument skulle föreslås vara att föredra både utifrån Bergomi et al.´s,
Grossmans samt Wolanin och Schwanhausser´s tankar och det koncept (Sportmindfulness)
som presenteras av den befintliga studien.
Träning av
mindfulness

Påverkansmekanismer

Idrottspsykologiska färdigheter

Mening

Uppmärksamhet

Beteende
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Dispositionell mindfulness
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Acceptans och
tolerans
Figur 4.

Den befintliga studien kan utifrån de resultat som framkommit ge ett förslag på en
förbättrad version av en modell av mindfulness skulle se ut (se figur 4). I den föreslagna
modellen skiljs träning av mindfulness med sina presumtiva mekanismer och de behandlas
separat beroende på vilken typ av mindfulnessbaserad intervention som nyttjas.
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Dispositionell mindfulness (Sportmindfulness) med påverkansmekanismerna som reducerats
utifrån den befintliga studiens modell samt med förslaget av inkluderande av tankeprocesser
som grundas i de goda korrelationssamband som uppvisades för ältande (Böröy & Mattsson,
2015). De föreslagna idrottspsykologiska färdigheter som inkluderas kommer från Birrer et al.
(2012) med modifikationer utifrån de båda delstudierna.
Vidare skulle ytterligare steg kunna tas ifrån de idéer Birrer et al. (2012) presenterar, ett
alternativ utifrån den befintliga studiens modell som skulle vara värt att testa är om
emotionsreglering kan vara predicerande för dispositionell mindfulness som i sin tur
presumtivt skulle predicera coping och andra idrottspsykologiska färdigheter. Att även testa
hur påverkansmekanismer kan predicera dispositionell mindfulness kan kanske eliminera det
alternativet eller påvisa att det kan vara en bättre uppbyggnad av framtida modeller kring
mindfulness.
Mer praktiska implikationer som kan ges utifrån den befintliga studien är som tidigare
behandlats, att träning av mindfulness är att rekommendera för idrottare. Sambanden som
visats kan peka ut vinster som kan göras för idrottare, uppkomst av oönskade känslor skulle
reduceras samt bearbetas mer effektivt. Vid stressfyllda situationer finns det förbättrade
copingresurser som kan hjälpa idrottare båda på och utanför idrotten. En tydligare motivation
skulle vara resultatet då bearbetningen av känslor gör de reella värderingarna tydligare för
idrottaren.
Metoddiskussion
I den befintliga studien gjordes upprepade mätningar med samma enkät. Deltagarna
svarade utifrån självskattning på enkätens frågor om dispositionell mindfulness,
emotionsreglering, coping och motivation, detta är det enda sättet att mäta de psykologiska
aspekterna men likväl kan det ifråga sättas hur korrekta värden som fås. Även
prestationsvariablerna var självskattade vilket gör det svårt att bedöma den verkliga
prestationen, då flertalet av deltagarna i studien var från lagidrott (Fotboll) så kan frågan
ställas om deltagarna skattar sin prestation utifrån hur laget presterat. Vid förlust kan en
individs prestation hamna i skymundan och finns risken att det självskattade värdet inte
stämmer överens med den reella prestationen. Vidare kan individuella skillnader finnas i hur
en prestation bedöms och även kan ett prestationsintryck förvrängas efter en tid. När det gäller
subskalornas reliabilitet (Cronbach’s alpha) visade vid några mätningar lite lägre värden, som
till exempel DERS (Brist på emotionell medvetenhet T2 0,62) och ACSI (Koncentration T1
0,46). För de hela skalorna var värdena goda vid alla tillfällen, förutom amotivation T1 (0,53).
Skalorna DERS, ACSI och SMS hade använts vid en tidigare studie av forskarna men hade då
översatts av forskarna då de ej fanns tillgängliga på svenska, trots att de har använts tidigare
så finns det en risk att det är en felkälla. I den befintliga studien så finns det risk för
slentriansvar, missförstånd, demand characteristics och social önskvärdhet. Omfattningen av
enkäten kan ses som ett problem då en stor mängd frågor gör att risken ökar för felkällor, en
minskning av antal frågor är dessvärre svårt då modellen den befintliga studien undersökt är
omfattande och en reducering av använda skalor redan hade gjorts. I studien var tid en
variabel då det var en longitudinell studie, data samlades in med 1-2 veckors mellanrum. Den
korta tiden mellan insamlingar kan vara problematisk då förändring kan ta längre tid, dock var
tidsramen för studien begränsande. Att det var upprepade mätningar med samma individer
ökar risken för felkällor, tiden för ifyllande minskade för vissa individer och det kan innebära
slentriansvar men kan samtidigt innebära att förståelse för frågor har ökat. Flera frågor i
enkäten kan uppfattas som svåra att tyda och missförstås, detta har med att göra att de skalor
som inkluderas i enkäten mäter idrottspsykologiska mekanismer som inte stöts på i vardagliga
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livet. Det totala antalet deltagare i studien var det 65 individer som totalt deltog men eftersom
modellen som testades förutsatte att man fyllt i vid samtliga tillfällen så blev det ett bortfall i
studien.
Konklusion
Den befintliga studiens modell visade longitudinella samband för dispositionell
mindfulness, emotionsreglering och coping samt motivation (Inre motivation, amotivation).
Dessutom kunde det påvisas en påverkan för modellen, det innebär sammanfattningsvis att
slutsatsen kan dras för att träning av mindfulness med högre grad av dispositionell
mindfulness som följd även ger främjande effekter för flertalet processer som uppvisar
samband. Det kan konstateras emotionsreglering är en central del i påverkansprocessen av
mindfulness för att nå de idrottspsykologiska färdigheterna. Dessutom kan både coping och
motivation slås fast att ingå i en modell likt den som presenteras av Birrer et al. (2012) och att
varje steg i modellen är viktigt. Slutligen kan det konstateras att modellen i den befintliga
studien fungerar och visar hur dispositionell mindfulness predicerar emotionsreglering som i
sin tur är predicerande för coping och motivation (inre och amotivation).
Framtida forskning
Utifrån resultaten i den befintliga studien så kan följande förslag ges att studera närmre i
framtiden. Först kan kvalitativa studier med utgångspunkt i idrottslig kontext rekommenderas,
detta för att tydliggöra hur dispositionell mindfulness samt påverkansmekanismer förhåller sig
vid idrottsprestation. Detta skulle kunna påvisa skillnader i hur dispositionell mindfulness
förhåller sig till påverkansmekanismer inom idrott mot det inom hälsopsykologi. Resultaten
skulle kunna ligga till grund för instrument för hur de olika påverkansmekanismerna kan
mätas inom idrottskontexten. De idrottspsykologiska färdigheterna mäts via idrottsspecifika
instrument och det har nyligen, som tidigare nämnts, introducerats för mätning av
dispositionell mindfulness (Thienot, 2013). Men för de föreslagna påverkansmekanismerna så
finns det enbart allmänpsykologiska mätinstrument att tillgå och det området föreslås att man
studerar ytterligare.
Slutligen kan det föreslås att en mindfulnessbaserad intervention (ex. MAC) ska
genomföras för att över tid att mäta förändringar i dispositionell mindfulness,
påverkansmekanismer samt idrottspsykologiska färdigheter och deras relationer till varandra
utifrån att träna sin mindfulness. Detta bör göras genom mätningar före, under samt efter
genomförd intervention. Förslagsvis kan de båda studierna kombineras för att se om
upplevelsen även kan förändras utifrån ett kvalitativt perspektiv.
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Bilaga 1

FORSKNINGSPROJEKT
Delstudie 2: Mindfulness & idrott

Datum:…………

Bakgrundsfrågor
Identitetskod: Grupp:…… Person:……… Tillfälle:……….

Kön: Man

Kvinna

Ålder:

Aldrig= 1, Sällan=2, Ibland=3, Ofta=4, Väldigt ofta= 5
Bedriver du egen träning utöver de schemalagda passen
du har inom din idrott?

1

2

3

4

5

Idrott:

Tävlingsnivå:

Lokal

Regional

Nationell

1. Hur viktig är din idrott för dig?

Internationell

Inte viktig= 1
1 2

Mycket dålig= 1

3 4

Mycket viktig= 10
5 6 7 8 9 10

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

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.
Påståendet stämmer
Aldrig/nästan aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Alltid

1. När jag går, lägger jag med avsikt märke till hur
det känns att röra kroppen

1

2

3

4

5

2. Jag är bra på att hitta ord som beskriver mina
känslor

1

2

3

4

5

3. Jag kritiserar mig själv för att ha känslor som är
irrationella eller olämpliga

1

2

3

4

5

4. Jag lägger märke till mina känslor utan att
behöva reagera på dem

1

2

3

4

5

5. När jag gör saker vandrar mina tankar iväg och
jag blir lätt distraherad

1

2

3

4

5

6. När jag tar en dusch eller ett bad så är jag
uppmärksam på upplevelsen av vatten på min
kropp

1

2

3

4

5

7. Jag har lätt för att sätta ord på mina
uppfattningar, åsikter och förväntningar

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

9. Jag kan iaktta mina känslor utan att bli uppslukad
av dem

1

2

3

4

5

10. Jag säger till mig själv att jag inte borde känna
som jag gör

1

2

3

4

5

11. Jag lägger märke till hur mat och dryck påverkar
mina tankar, känslor och hur det känns i kroppen

1

2

3

4

5

12. Jag är uppmärksam på känselintryck, till exempel
av vinden i mitt hår eller solen på mitt ansikte

1

2

3

4

5

13. Jag har problem med att hitta de rätta orden för
att uttrycka mig om saker och ting

1

2

3

4

5

14. Jag gör bedömningar av om mina tankar är bra
eller dåliga

1

2

3

4

5

15. Jag tycker det är svårt att hålla kvar min
uppmärksamhet på det som händer i nuet

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

17. Jag är uppmärksam på ljud, som t ex klockors
tickande, fågelkvitter och passerande bilar

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

20. Jag säger till mig själv att jag inte borde
tänka som jag gör

1

2

3

4

5

21. Jag lägger märke till hur saker luktar och
smakar

1

2

3

4

5

22. Även när jag är fruktansvärt upprörd kan
jag hitta ett sätt att uttrycka det i ord

1

2

3

4

5

23. Jag hastar igenom aktiviteter utan att vara
riktigt uppmärksam på dem

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

26 Det känns naturligt för mig att sätta ord på
mina upplevelser

1

2

3

4

5

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

1

2

3

4

5

28. Jag kommer på mig själv med att göra saker
utan att vara uppmärksam

1

2

3

4

5

29. Jag ogillar mig själv när jag har konstiga eller
ologiska tankar

1

2

3

4

5

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 1
jag önskar att jag hade slutat tänka på.

2

3

4

5

2. Jag tenderar alltid att älta och grubbla över saker jag har sagt eller 1
gjort.

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

DERS
Instruktioner: Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst för din del.

1

2

Stämmer inte alls

Stämmer inte helt

3
Neutral

4

5

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

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

1

2

3

4

2. Jag utnyttjar min talang och mina kunskaper på bästa sätt

1

2

3

4

3. När en tränare berättar hur jag skall kunna korrigera ett misstag
som jag gjort så tar jag det personligt och blir upprörd/arg 1

2

3

4

4. När jag idrottar kan jag fokusera mig helt och stänga
ute alla störningar .......................................................

1

2

3

4

5. Jag fortsätter att vara positiv och entusiastisk under
en tävling oavsett hur dåligt det går ...........................

1

2

3

4

6. Jag brukar prestera bättre under press
därför att jag tänker klarare ........................................

1

2

3

4

7. Jag oroar mig en hel del för vad folk
tänker om min prestation .................................................

1

2

3

4

8. Jag tenderar att ägna en hel del tid åt att planera hur jag
ska nå mina uppsatta mål ...........................................

1

2

3

4

9. Jag känner mig säker på att jag kommer att prestera bra

1

2

3

4

10. När en tränare kritiserar mig blir jag upprörd
snarare än hjälpt av kritiken .......................................

1

2

3

4

11. Det är lätt för mig att hålla störande tankar borta
från något som jag lyssnar till eller tittar på ...............

1

2

3

4

12. Jag lägger en stor press på mig själv genom att oroa
mig för hur jag kommer att prestera ...........................

1

2

3

4

13. Jag bestämmer själv vilka mål jag skall uppnå
vid varje träningstillfälle ............................................

1

2

3

4

14. Jag behöver inte pressas för att träna maximalt,
jag ger 100% i alla lägen ............................................

1

2

3

4

15. Om en tränare kritiserar eller skriker åt mig så
korrigerar jag felet utan att bli förargad .....................

1

2

3

4

16. Jag klarar oväntade situationer mycket bra när jag idrottar

1

2

3

4

17. När det går dåligt så säger jag åt mig själv att ta det lugnt,
och det fungerar för mig .............................................

1

2

3

4

18. Ju mer pressande en tävling är, desto bättre känns det

1

2

3

4

19. Under tävlingar så är jag orolig för att göra misstag
eller för att inte klara trycket ......................................

1

2

3

4

20. Jag har min egen plan inför tävlingen i huvudet långt
innan själva tävlingen börjar ......................................

1

2

3

4

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 1

2

3

4

22. För mig så är pressande situationer utmaningar
som jag välkomnar .....................................................

1

2

3

4

23. Jag tänker på och föreställer mig bildligt vad som
kommer att hända om jag misslyckas eller gör bort mig

1

2

3

4

24. Jag behåller kontrollen över mina känslor oavsett hur
det går för mig ............................................................

1

2

3

4

25. Det är lätt för mig att rikta min uppmärksamhet och
fokusera på en uppgift eller en person........................

1

2

3

4

26. När jag misslyckas att nå mina mål leder det till att
jag försöker ändå hårdare ...........................................

1

2

3

4

27. Jag förbättrar mig genom att lyssna noga på råd och
instruktioner från tränare och coacher ........................

1

2

3

4

28. Jag gör färre misstag när situationen är pressande ....
eftersom jag koncentrerar mig bättre..........................

1

2

3

4

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

Stämmer inte alls

Stämmer inte helt

3
Neutral

4

5

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

Rest-Q
Instruktioner: Det här är frågor som handlar om varför du
håller på med din återhämtning och stress. Ringa in det
alternativ som du tycker passar bäst för din del.

Stämmer
Inte alls

Stämmer
Helt

Senaste veckan……

2 Har jag inte fått tillräckligt med sömn
1

2

3

4

5

6

7

5 Har allting besvärat mig
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8 Har jag varit på dåligt humör
16 Har jag varit trött på idrotten
19 Har jag kunnat somna nöjd och avslappnad
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

21 Har jag blivit irriterad på andra
22 Har jag känt mig nere
24 Har jag känt mig nedstämd
5

6

7

25 Har jag varit utmattad på grund av min idrott
1

2

3

4

5

6

7

26 Har andra människor gått mig på nerverna
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

27 Har jag varit nöjd med min sömn
28 Har jag känt mig orolig eller hämmad
30 Har jag varit trött på allting
35 Har jag varit övertrött
36 Har jag sovit dåligt
37 Har jag varit irriterad

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

38 Har jag varit upprörd
45 Har allting varit för mycket för mig
46 Har jag varit lättstörd i min sömn
48 Har jag varit arg på någon
1

2

3

4

5

6

7

Sport Self-Efficacy scale
Formuläret innehåller påståenden om hur du klarar situationer inom idrotten. Det gäller både
på och utanför utövandet. Bestäm hur mycket du håller med om påståendet och ringa in den
siffra som motsvarar ditt svar.

Tar helt avstånd = 1, Tar delvis avstånd = 2, Instämmer delvis = 3, Instämmer helt = 4
1. Jag lyckas alltid lösa svåra problem inom idrotten
om jag bara anstränger mig tillräckligt…………………..1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

lugn även när jag ställs inför svårigheter…………………1

2

3

4

7. Vad som än händer i idrotten så klarar jag mig alltid….1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2. Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå
utvägar att nå mina mål inom idrotten……………………1
3. Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina
idrottsmässiga målsättningar och förverkliga mina mål.....1
4. I oväntade situationer som uppstår i idrotten vet jag
alltid hur jag ska agera……………………………………1
5. Jag tror att jag till och med i överraskande situationer
i idrotten klarar mig bra…………………………………..1
6. Tack vare min egen förmåga i idrotten känner jag mig

8. Vilket problem jag än ställs inför i idrotten kan jag
hitta en lösning……………………………………………1
9. Om jag ställs inför nya utmaningar i idrotten vet jag
hur jag ska ta mig an dem………………………………....1
10. När problem uppstår i idrotten kan jag vanligtvis
hantera dem av egen kraft…………………………………1

Jan Böröy

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

