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Där den subjektiva bedömningen är en förutsättning för 
prestationsvärdering såsom exempelvis simhopp finns ett behov av en 
valid och reliabel skattningskala. Syftet med studien var att undersöka 
värdet av att använda den nivåförankrade kvotskalan Borg CR100 
skalan® (Borg & Borg, 2001) för bedömning av simhopp. 
Undersökningen delades upp i två studier. Vid Studie 1 gjordes 
bedömningarna under SM i Örebro medan Studie 2 gjordes under en 
domarutbildning i Karlskoga 2012. I Studie 1 deltog sex domare som 
dömde fyra herrar och sex damer under kvalet, semifinalen och finalen i 
simhopp. I Studie 2 deltog 16 personer som dömde ett förinspelat 
material. Resultaten i Studie 1 och Studie 2 visade på signifikanta 
samband mellan den Traditionella skalan och Borg CR100skalan. Vid 
jämförelse mellan skattningen med den Traditionella skalan och 
skattningen med Borg CR100 skalan gick det att utläsa att med den 
Traditionella skalan hade flera hopp bedömts med samma poäng medan 
vid Borg CR100 skalan hade poängen fått en noggrannare 
differentiering mellan hoppen. Anledningen till resultaten kan vara att 
CR100 skalan är mer fingradig med en bättre diskriminering mellan 
nivåerna vilket gör det lättare att vara mer flexibel i sin skattning. 

 

I vissa sporter, där den subjektiva bedömningen är en förutsättning för 
prestationsvärdering och där utvärderingen sker med hjälp av en kategoriskala 
exempelvis simhopp, finns ett behov av en enhetlig, valid och reliabel skattningsskala 
som är mer fingradig och täcker ett större perceptuellt område (Borg & Borg, 2001). 
Den föreliggande studien jämför bedömningar av simhopp med den Traditionella 
simhoppskalan och Borg CR100 skalan (Borg & Borg, 2001). Perceptuella upplevelser 
skiljer sig från varandra och kan variera i grad hur individen uppfattar dem. Det var 
detta som väckte psykofysiken Gustav Theodor Fechners (1860) undran om det gick att 
koppla samman individens inre perceptuella upplevelse med yttre stimuli. Hans 
antagande om att det borde finnas en relation mellan den subjektiva upplevelsen med 
den fysiska verkligheten lade grunden för den matematiska ekvation som blev Fechners 
lag. Denna lag säger att när ett sensoriskt stimuli ökar geometriskt ökar också den 
fysikaliska intensiteten aritmetiskt vilken kunde beskrivas med en logaritmisk funktion 
(Fechners, Elemente der Psychofysik, 1860, refererat i Borg, 1998). Det var utifrån 
Fechners stimulus och respons resonemang som psykofysiken Stevens (1975) 
utvecklade metoder för kvotskalningsmetodik, bland annat magnitudestimation som 
byggde på att han lät försökspersoner använda egna fritt valda tal som referensramar vid 
uppskattande av bland annat ljudstyrka. Syftet var att kunna mäta perceptuell intensitet 
på en kvotskala som motsvarade den inom naturvetenskapen; det vill säga med 
godtycklig enhet, lika steglängd och en absolut nollpunk Stevens (1975).  
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Det var genom Stevens och hans medarbetares metod som gjorde det möjligt att börja 
studera hela den relativa S-R funktionen. Och det var utifrån detta som Gunnar Borg 
utvecklade skattningsskalan RPE (the scale for ratings of perceived exertion) som är en 
15 gradig kategoriskala. Skalan går från 6 – 20 där de verbala och numeriska uttrycken 
är placerade på ett sådant sätt att den ger en linjär funktion gentemot puls (slag/min) och 
syreupptagning. Skalan används mycket inom idrotten för att mäta upplevd 
ansträngning vid exempelvis tester på ergometercykeln (Borg, 1970, 1985 refererat i 
Borg 1998). På grund av dess relation till puls och syreupptagningsförmåga brukar RPE 
- skalan betraktas som en intervallskala.  
 
Några andra skalor som utvecklades var CR10 skalan och CR100 CentiMax (CM) 
skalan (category ratio scale Borg, 1998; Borg & Borg, 2007). Principen bakom CR 
skalorna är Stevens kvotskalningsmetodik och   Borgs   ”range   modell”   som   bygger   på  
antagandet att det subjektiva området från ett minimum till en intensitet av maximum 
kan betraktas som lika för alla (Borg, 1961,1962,1970a; Sagal & Borg, 1987 refererat i 
Borg 2008) CR skalorna har fördelarna från kvotskalan som gör att data kan beskrivas 
med den relativa S-R funktionen. Den har också kategoriskalans verbala uttryck 
placerade tillsammans med nummer på ett kongruent sätt. Detta gör att skalorna 
motsvarar ungefär den totala perceptuella variationsbredden (Borg & Kaijser, 2006). Att 
CR100 skalan har en ”absolut”  eller  en  direkt  estimation  av  nivån  av   intensiteten  gör  
också att personen som utför sina skattningar inte behöver kompromissa vid en 
subjektiv maxnivå.  
 
En nackdel som ansågs finnas med CR10 skalan var att den bedömdes som grov och 
med för smalt mätområde då den bestod av heltal från 1 till 10. Detta gjorde att inga 
decimaler användes vid mätningar (trots att detta uppmanas) vilket kunde leda till att 
förhållandena i erhållna data blev snedvridna och orsakade avvikelser i S-R funktionen. 
(Borg & Borg, 2010). Detta ledde till utvecklandet av CR100 skalan som har samma 
funktioner som CR10 skalan. Skillnaden är att CR10 skalan har en spännvidd på 0-10 
medan CR100 har en spännvidd på 0-100. Den har också   nivån   ”absolut  maximum”  
markerad med en punkt ovanför 100 som ger möjlighet att i extrema situationer ge 
skattningar över 100 se (Figur 1). CR100 skalan är mer fingradig med en bättre 
överensstämmelse med storleken på det subjektiva variationsområdet (från upplevt 
minimum till upplevt maximum) vilket gör det lättare att skatta de flesta typer av 
sinnesupplevelser och känslor. Användningsområdet för dessa skalor är framförallt 
inom ergonomin, medicin och idrotten (Borg, 1998).  
 
Eftersom Borg CR100 skalan ger möjlighet till både tillväxtfunktioner och 
nivåbestämningar med goda möjligheter till individuella jämförelser bör den även ge 
möjlighet till prestationsbedömning. Detta borde göra CR100 skalan lämplig att 
använda vid bedömning där intersubjektiva upplevelser förekommer till exempel i 
konståkning, gymnastik, backhoppning och simhopp där domare gör enskilda 
bedömningar av personernas utförande av exempelvis simhoppet.  
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Den bedömningsskala som används idag består endast av hel och halvtal, är snävare 
mellan nivåerna och är egentligen närmast en kategoriskala i halvpoängssteg men 
behandlas som en intervallskala. Skillnaden mellan nivåerna är cirka 1,5 till 2,5 poäng 
och skalan har ett tak på 10 som motsvarar ett perfekt hopp (FINA, 2010). Detta gör att 
domarens upplevelse av ett simhopp aldrig kan poängsättas mer än tio ens vid ett 
extraordinärt hopp. Detta riskerar bland annat att ge en takeffekt. Skalan är indelad i sex 
stycken verbala nivåer där 10 = utmärkt/ perfekt hopp, 8½-9½ = Mycket bra hopp, 7-8 = 
Bra hopp, 5-6½ = Godkänt hopp, 2½-4½ = Mindre godkänt hopp, ½-2 = Ej godkänt 
hopp (Figur 2). Svensk översättning från Diving officials manual; January 2010. Varje 
hopp bedöms utifrån startposition och anlopp, avhopp/upphopp, luftfärden och 
nedslaget. Utöver de fem kriterierna som bedömningen av hoppet skall innehålla finns 
även  några  oskrivna  regler/  normer  ”The  golden  rules”  som  en  domare  bör  ha  i  åtanke  
vid bedömning av hoppen. Några exempel på oskrivna normer/regler är bland annat att 
det är domarens uppgift att skaffa sig så mycket kunskap om simhoppen som möjligt. 
Detta görs genom att studera andra simhopp med mera och på detta sätt skaffa sig ett 
tränat öga för att se de fina detaljerna i de snabba och komplexa rörelserna av hoppet. 
Att själv kunna avgöra vad som är ett bra hopp, eftersom det inte finns några regler för 
vad som avgör skillnaden mellan exempelvis 7-8 poäng. Att domaren använder skalan 
flexibelt som innebära att en yngre med mindre erfarenhet som exempelvis gör ett C 
hopp (böjda höfter och knän med underbenen uppdragna mot låren) skall kunna få 
samma poäng som en elithoppare. Skillnaden är dock att elithopparen förväntas ha ett 
starkare  upphopp  och  ha  en  ”tajtare”  position  i  slutet  av  hoppet  (FINA, 2010).  

Eftersom varje simhoppare har en egen unik stil leder det till svårigheter för domaren att 
enbart döma objektivt utan bedömningen blir även subjektiv. Detta kan ibland leda till 
”halo   effekten”   som   innebär   att domarens resterande poängsättning baseras på 
simhopparens första simhopp oavsett om det är ett bra eller dåligt hopp. Detta kan 
jämföras med studien som gjordes av Dion, Berscheid and Walster, (1972). Om att 
människan har en tendens att attribuerar alla positiva eller negativa egenskaper till en 
person för att vi finner dem attraktiva eller oattraktiva. Det kan även leda till 
”bedömningsbias”  som  innebär  favorisering  av  en  simhoppare  eller  viljan  att döma ner 
någon annan (FINA, 2010). För att undvika bedömningsbias går poängberäkningen till 
på sådant sätt att för enskilt hopp baseras 3/5-delar av domarpanelens utslag x 
svårighetsgraden, vilket innebär att de två högsta och de två lägsta poängen stryks och 
resterande poäng summeras för att sedan multipliceras med svårighetsgraden. Vid 
poängsättningen av simhoppen används analysprogram som registerar hur många 
gångar en domares poängsättning av ett simhopp ligger över eller under de andras 
domares poäng. Då många domare ser det som en merit att inte ha för höga eller för låga 
utslag resulterar detta i att få domare vågar sätta den lägsta eller den högsta poängen 
oavsett om det är ett dålig eller ett bra hopp. Detta medför att poängsättningen för 
simhoppen hamnar i samma spann vanligtvis mellan 4 – 7,5 poäng. Detta påverkar i sin 
tur simhopparens stimulanseffekt vilket bidrar till sämre kvalitet på tävlingarna (FINA, 
2010). Eftersom Borg CR100 skalan är mer fingradig och täcker ett större perceptuellt 
område, (Borg & Borg, 2001) skulle det vara lättare för domarna att höja poängen vid 
ett   bra   hopp   utan   att   vara   orolig   för   att   ligga   över   ”normen”,   vilket   i   sin   tur   gör  
simhopparen mer entusiastisk och resulterar i bättre kvalitet på tävlingarna (FINA, 
2010).  
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De fördelar som finns med Borg CR100 skalan är att den ger bättre diskriminering 
mellan nivåerna, som gör det lättare för domarna att avgöra skillnaderna i vad som 
anses  vara  ett  bra  hopp  till  ett  utmärkt  hopp.  CR100  skalans  ”Maximal”  som  kan  sägas  
motsvara ett perfekt hopp men  är  ändå  inte  skalans  ”tak”.  Eftersom  ”absolut  maximum”  
ligger utanför skalan går det att premiera hopp som uppfattas som något extraordinärt.   
En annan fördel med att använda CR100 skalan är att skalan kan användas för en mängd 
andra mätningar. I framtiden skulle det till exempel vara möjligt att jämföra simhoppen 
som är bedömda med CR100 skalan med simhopparens egna subjektiva upplevelse av 
hur till exempel motivationen är och hur simhopparen upplevde fokus före och under 
hoppet. 

Syftet med föreliggande undersökningen är att undersöka värdet av att använda 
nivåförankrad kvotskalning enligt Borg CR100 för bedömning av elitprestation och i 
detta fall simhopp. Det andra syftet är att undersöka om det fanns något samband mellan 
den Traditionella skalan och Borg CR100 skalan. 

 

STUDIE 1 

Metod 
Undersökningsdeltagarna bestod av sex stycken domare, både män och kvinnor med en 
genomsnittsålder på ca 30 - 40 år som alla var vana simhoppsdomare. Deltagarna 
rekryterades genom telefon och mailkontakt mellan Projektansvarig Fil Dr, 
Universitetslektor Elisabet Borg och den internationellt sett ledande simhoppsdomaren 
Mathz Lindberg och Ulrika Knape från landslagsledningen i simhopp i Sverige.  
 
Material 
Materialet som användes var Borg CR100 skalan (Figur 1) med tillhörande instruktion 
om hur CR100 skalan skall användas. Den tillhörande instruktionen av CR100 skalan är 
utarbetad av Gunnar Borg och Elisabet Borg (Borg & Borg, 1994, 2002, 2010): och 
gavs med följande tillägg: Vid bedömning av simhopp. När du använder skalan för 
bedömning   av   simhopp  motsvaras  100,   ”Maximal”   av   ett   idealhopp.   ”Stark”   fungerar  
synonymt  med  ”Bra”  och  ”Svagt”  fungerar  synonymt  med  en  svag  prestation  (en  dålig  
prestation)  (Borg & Borg, 2010).  
 
Dessutom användes den Traditionella simhoppskalan (FINA, 2010) (Figur 2) varvid 
poängberäkningen för ett enskilt hopp baserades på 3/5-delar av domarpanelens utslag x 
svårighetsgraden. Beräkningen av totalpoängen (tävlingsresultatet) för varje simhopp 
gick till på sådant sätt att de två högsta och lägsta domarsiffrorna ströks och de 
domarsiffror som kvarstod summerades för att sedan multipliceras med hoppets 
svårighetsgrad. Till exempel om hopparen får följande sju domarsiffror. 6½-6½-7-7-7-
7½-7½. De två högsta och lägsta domarsiffrorna strykes. De tre domarsiffror som 
kvarstår (7-7-7) summeras = 21 för att därefter multipliceras med hoppetssvårighetsgrad 
tillexempel 3,0 = vilket i sin tur blir totalpoängen (tävlingsresultatet) för hoppet som då 
blir 63.00. Bedömningen sker från 0-10 poäng (FINA, 2010). Både Borg CR100 skalan 
och den Traditionella simhoppsskalan har god validitet och reabilitet. 
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Figur.1 Borg CR100 skalan®. (© Borg & Borg, 1994, 2001; Borg, 2007). 

 

Bedömningen sker från 0 - 10 poäng. 

0 poäng Ett misslyckat hopp 

0,5-2 poäng Ej godkänt hopp 

2,5-4,5 poäng Mindre godkänt hopp 

5-6 poäng Godkänt hopp 

6,5-8 poäng Bra hopp 

8,5-9,5 poäng Mycket bra hopp 

10 poäng Utmärkt/ perfekt hopp 

Figur 2. Traditionell simhoppskala 
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De simhopp som bedömdes utfördes av fyra herrar som tillsammans genomförde 120 
stycken simhopp varav 96 stycken genomfördes i kvaltävlingen och 24 stycken i 
semifinalen, samt av sex damer som tillsammans utförde 330 simhopp, varav 120 
stycken genofördes i kvaltävlingen, 120 stycken i semifinalen och 90 stycken i finalen.  

Procedur  
Undersökningen genomfördes under simhopps SM höga hopp i Örebro/Karlskoga på 
Gustavsviksbadet den 29 juni 2012. Först informerades undersökningsdeltagarna om att 
detta utgjorde ett delmoment i en C-uppsats och ett forskningsprojekt för att undersöka 
om det går att applicera Borg CR100 för att bedöma elitprestation, i detta fall simhopp, 
att undersökningen var frivillig och kunde avbrytas när som helst.  
 
Efter den muntliga informationen delades instruktionen för Borg CR100 skalan (Borg& 
Borg, 2010) ut, varefter varje domare ombads att läsa igenom instruktionen noggrant, 
för att sedan få en noggrann muntlig genomgång av hur CR100 skalan skulle användas, 
vad varje domare bör tänka på, att inte försöka jämföra med den traditionella 
simhoppsskalan och att göra skattningarna självständigt. Domarna registrerade sina 
poäng för varje simhoppsförsök för såväl den Traditionella skalan som för Borg CR100 
skalan på en registreringsblankett. Författarens egen uppgift var att registrera 
totalpoängen (tävlingsresultatet) för varje simhoppsförsök. Efter varje del samlades data 
in så att undersökningsdeltagarna inte kunde titta tillbaka på tidigare skattning.  
 
Två ”missing  values”  återfanns  i  kvalomgången  för  domare  ett  och  ett  stycke  ”missing  
value”   i   semifinalen   för   domare   fem,   och   sex   stycken för domare 11. Dessa värden 
ersattes med domarens medelvärde för detta simhopp (från respektive skala).  
Beräkningen   för   ”missing   values”   gick   till   på   sådant   sätt   att   varje   simhoppares  
medelvärde räknades ut för Borg CR100 skalan och den traditionella skalan för den 
berörde domaren. 
 

Resultat  
 
För att besvara frågeställningen genomfördes följande analyser. Först beräknades 
medelvärden för kvalomgången (kval), semifinalen (semi) och finalen vid SM i Örebro 
redovisas i Tabell 1 för skalorna liksom för totalpoängen vid kval, semi och finalen. För 
att studera den relativa spridningen beräknades variationskoefficienten för finalens 
simhopp som visade för den Traditionella skalan = 0,23; Borg CR100 skalan = 0,33 och 
för totalpoängen (det erhållna tävlingsresultatet) = 0,22.  Den relativa spridningen för 
finalen visar på att ett något större omfång användes på CR100 skalan.  
 
För att studera sambandet mellan skalorna beräknades Pearsons 
produktmomentskorrelation. Med en Fischer z - transformering beräknades medelvärdet 
av korrelationerna för skalorna och totalpoängen (Tabell 2). 
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Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelse) för grupperna kval, semi och final med 
den Traditionella simhoppskalan, Borg CR100 skalan och totalpoängen av simhoppen 
(kval, n=216; semi n = 144; final n = 90) 

  Kval  Semi  Final    
  Medel (s) Medel (s) Medel (s) 
Traditionell skala 5,8 (1,5) 5,3 (1,4) 5,6 (1,3) 
Borg CR100 skalan 45,9 (20,1) 41,2 (17,6) 51,2 (17,4) 
Totalpoängen  48,2 ( 13,6) 39,7 (12,7) 42,1 (9,4) 
 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan samtliga skattningar och totalpoängen liksom den 
genomsnittliga korrelationen för grupperna (kval, n= 216; semi, n = 144; final, n = 90). 
 

  Kval   Semi   Final   
Hela 
gruppen  

Korrelations 
medelvärdet  

  Trad CR100  Trad CR100  Trad CR100  Trad Trad CR100 

CR100  0,86***  0,80***  0,93***  
 
0,85*** 0,86  

Totalpoäng 0,59*** 0,59*** 0,63*** 0,62*** 0,63*** 0,61***   0,61  0.60 
Not *p<0,05 **p<0,01 *** p<0,001 
 
För att studera skillnaderna mellan korrelationerna för grupperna kval, semi och final 
som återfinns i Tabell 2 för sambandet mellan Traditionell skala och totalpoängen 
(tävlingsresultatet) och sambandet mellan Borg CR100 skalan och totalpoängen 
(tävlingsresultatet) gjordes en hypotesprövning. Resultatet visade icke signifikanta 
skillnader i kvalomgången t 200 = 0,5708; p = 0,05 semifinalen, t 100 = 0,249; p = 0,05 
och finalomgången t 90 = - 0,6442; p = 0,05 
 
Vid en jämförelse av skattningarna för samtliga hopp med den Traditionella skalan och 
skattningarna med Borg CR100 skalan (Figur 3) går det att utläsa att vid skattningen 
med den traditionella skalan har flera hopp bedömts med samma poäng medan vid Borg 
CR 100 skalan har flera hopp fått en noggrannare differentiering mellan hoppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Figur 3. Samtliga hopp, Domarnas bedömningar av hoppen med den Traditionella 
skalan (ofyllda kvadrater) Borg CR100 skalan (ofyllda cirklar) i relation till 
totalpoängen (tävlingsresultatet)  
 
Ett  sätt  att   jämföra  skalorna  var  att  se  hur  väl  en  prediktion  av  ”max”  det  vill  säga  en 
förutsägelse av ett perfekt hopp, stämde överrens med ett extrapolerat tävlingsresultat 
för ett perfekt hopp (se Figur 4). Av denna anledning beräknades en linjär 
regressionsanalys mellan två variabler där Y = är traditionella skalan och Borg CR100 
skalan och X = totalpoäng (tävlingsresultatet). Det genomsnittliga värdet för varje 
domares prediktion av ett maxvärde med den traditionella simhoppskalan var M =125,5, 
s = 96; (min = 77,4, max 477,5) och med Borg CR100 skalan M= 123,4 s = 83,2; (min = 
75,5, max = 410,6). En domare gav vid kvalomgången för kvinnorna extremvärdena 
477,5, (z = 3,6 traditionell skala) respektive 410,6 (z = 3,5 Borg CR100).  När dessa 
värden plockades bort ur beräkningarna erhölls det genomsnittliga predicerade värdena 
för den traditionella skalan M = 102,1, s 24,9; (min = 77,4, max = 177,7) och för Borg 
CR100 skalan M = 104,3, s = 33,7; (min = 75,5, max 21,7). Efter att extremvärdena 
plockades bort beräknades ett t – test för beroende mätningar och en icke signifikant 
skillnad erhölls mellan de predicerade värdena för ett perfekt hopp från de båda 
skalorna, t 15 = 0,376; p = 0,712. En korrelation visade ett signifikant samband mellan 
värdet för varje domares prediktion med den Traditionella skalan och Borg CR100 
skalan r  = 0,98; (p < 0,001.) 
 

 
Figur 4. Prediktioner till ett perfekt hopp ("max") från den genomsnittliga 
regressionslinjen för den Traditionella skalan (streckad linje) och Borg CR100 skalan 
(heldragen linje) (alla bedömda hopp i Studie 1). 
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STUDIE 2 
 
Metod 
Undersökningsdeltagare  
I undersökningen deltog 16 personer mellan åldrarna 16- 49, nio män (M = 29,1 år, s = 
13,5 år) och sju kvinnor (M = 26,5 år s 12,7 år). Samtliga deltagare var vana 
simhoppare med varierande erfarenhet ifrån liten, n = 3; måttlig, n = 6; stor, n = 5; 
mycket stor, n = 2 erfarenhet och som var under domarutbildning via FINA: s 
domarskola. Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna stå till tjänst för 
bedömning vid så väl nationella som internationella tävlingar. För att erhålla sitt 
svenska domarcertifikat krävs även att deltagarna skall ha dömt vid två tävlingar.  
Undersökningsdeltagarna rekryterades genom telefon och mailkontakt mellan 
författaren och den internationellt sett ledande simhoppsdomare Mathz Lindberg och 
Ulrika Knape från landslagsledningen i simhopp i Sverige.  
 
Material 
Såväl Borg CR100 skalan som den Traditionella simhoppskalan användes även i Studie 
2 (se Studie 1).  
 
En powerpointpresentation med tillhörande instruktion till ett övningsmaterial bestående 
av ett svarthetstest (Borg & Borg, 1991) som bestod av 9 bilder som presenterades två 
gånger med 5 x 5 cm fyllda fyrkanter placerade i mitten av varje bild som varierade i 
grad av svarthet från 5 % till 95 % där varje bild visades i 10 sek. Mellan varje bild kom 
en vit bild och uppgiften var att uppskatta svartheten dvs. hur starkt svart det svarta 
upplevdes med hjälp av Borg CR100 skalan Där ingen alls (0) betyder att man inte ser 
någon   svärta,   ”Minimal”   (2)   är   det   svagaste   du   ser,   den   upplevelse   som   är   ”Måttlig”  
ligger vanligen runt omkring 20 -25.  Den  är  svagare  än  ”Medel”  eller   i  ”Mitten”.  Om  
det   svarta   upplevs   som   ”Stark”   eller   ”Kraftig”   är   det   omkring   50.   ”Stark”   är   ungefär  
hälften  av  ”Maximal”  upplever  du  det  svarta  som  ”  Mycket  starkt”,  väljer  du en siffra 
från 60 till 85.  
 
Eftersom svarthetstestet skulle visas med en powerpointpresentation utvecklades en 
förenklad version av svarthetstestet vilket innebar att det är programmets definition av 
svarthet i den % indelning som redovisas nedan.  
 
Stimulus 5,15,25,35,50,65,75,85,95 % av svarthet 
 
Fyrtiofyra inspelade simhopp från herrarnas höga hopp vid ungdoms-VM i Australien 
Adelaide 2012 fungerade som bedömningsmaterial där svårighetsgraden varierade allt 
ifrån lättare hopp 1,8 till svårare hopp 3,7. En dator och en projektor användes för 
presentationen och registreringsblanketterna för insamlandet av data. 
 
Procedur  
Undersökningen genomfördes under en domarutbildning i Karsloga den 20 oktober 
2012. Undersökningsdeltagarna informerades om att detta utgjorde ett delmoment i en C 
uppsats där syftet var att undersöka om det går att applicera Borg CR100 skalan vid 
bedömning av simhopp, att undersökningen var anonym, frivillig, kunde avbrytas när 
som helst och att undersökningen bestod av två delmoment där första delmomentet var 
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att bekanta/lära sig hur CR100 skalan fungerar och skall användas enligt Borgs 
instruktioner (Borg & Borg, 2010). Detta gjordes genom att deltagarna fick använda sig 
av ett övningsmaterial bestående av ett förenklat svarhetstest (Borg, & Borg, 1991) som 
bestod av 9 bilder som presenterades två gånger med 5 x 5 cm fyllda fyrkanter 
placerade i mitten av varje bild som varierade i grad av svarthet från 5 % till 95 % där 
varje bild visades i 10 sek. Mellan varje bild kom en vit bild och uppgiften var att 
uppskatta svartheten det vill säga hur starkt svart det svarta upplevdes med hjälp av 
Borg  CR100  skalan.  Där  ingen  alls  (0)  betyder  att  man  inte  ser  någon  svärta,  ”Minimal”  
(2)  är  det  svagaste  du  ser,  den  upplevelse  som  är  ”Måttlig”  ligger vanligen runt omkring 
20 -25.  Den  är  svagare  än  ”Medel”  eller  i  ”Mitten”.  Om  det  svarta  upplevs  som  ”Stark”  
eller  ”Kraftig”  är  det  omkring  50.  ”Stark”  är  ungefär  hälften  av  ”Maximal”  upplever  du  
det  svarta  som  ”  Mycket  starkt”,  väljer  du  en  siffra  från 60 till 85. Deltagarna var helt 
ovetande om att samma bilder visades två gånger.  
 
Delmoment två bestod av att deltagarna skulle bedöma 44 inspelade simhopp vardera i 
varierande svårhetgrad på två omgångar. Vid första bedömningsomgången användes 
Borg CR100 skalan, och efter en kort paus vid den andra omgången användes den 
Traditionella simhoppskalan. Samtliga simhopp förutom nr sju, som visades två gånger 
och i slowmotion, visades en gång. Deltagarna ombads att notera poängen på den 
tillhörande registeringsblanketten. 
 
Vid visandet av de inspelade simhoppen användes en dator med tillhörande projektor.    
Författarens uppgift var att samla in registreringsblanketterna efter varje delmoment. 
Validiteten och reabilitet på svarthetstestet anses vara mycket god.  
 
Ett   ”missing   value”   återfanns   vid   skattningen  med  Borg  CR100   skalan   och   lämnades  
utan åtgärd då det inte blev någon nämnvärd påverkan på resultatet.  
 

Resultat 

För att besvara frågeställningen genomfördes följande analyser. Först beräknades 
medelvärdet och standardavvikelser för samtliga undersökningsdeltagares skattningar (n 
= 288) på övningsmaterialet som bestod av ett svarthetstest med Borg CR100 skalan (M 
= 41,7 s = 33,4). Sedan beräknades medelvärdet och standardavvikelsen för anatalet 
bedömda hopp för samtliga skattningar med Borg CR100 skalan n = 703 (M = 65, 9 s = 
18,5) och den Traditionella skalan n = 704 (M = 7,0; s = 1,5). 
 
För att undersöka om erfarenheten av bedömning av simhopp hade någon betydelse vid 
användandet av Borg CR100 skalan delades undersökningsdelagarana in i två grupper. 
Dessa grupper bildades utifrån deras erfarenhet av bedömning av simhopp. En grupp 
med liten erfarenhet (n = 9) och en grupp med stor erfarenhet (n = 7). Från dessa 
grupper beräknades sedan medelvärdet, standardavvikelsen och variatonskoefficienten 
(se Tabell 3) Även här visar den relativa spridningen på att ett något större omfång 
användes på CR100 skalan.  
 
För att studera om undersökningsdeltagare höll sig inom ramen för det givna 
skattningsområdet och om deras skattningsbeteende var överensstämmande på 
svarthetstestet beräknades Pearsons produktmomentskorrelation för samtliga deltagare. 
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Resultatet visade på att alla undersökningsdeltagare höll sig inom ramen för det givna 
skattningsområdet och deras skattningsbeteende var överensstämmande och låg i 
intervallet 0,90 – 0,99. Det fanns en deltagare som gav ett något lägre värde som visade 
på r = 0,74. Korrelationen för den totala gruppen låg på r = 0,89.  
 
 
Tabell 3. Medelvärde, (standardavvikelse) och variationskoefficioenten för grupperna 
liten erfarenhet, (n = 396 simhopp) och Stor erfarenhet (n = 307 simhopp) av beömning 
av simhopp för respektive skala. Där n = det totala antalet bedömda hopp per grupp. 
 

      
Liten  
erfarenhet   

Stor           
erfarenhet   

      Medel (s) Ѵ  Medel (s)  Ѵ   
Traditionell skala  6,9 (1,5) 0,22  7,1 (1,5) 0,21   
Borg CR100 skalan 66,2 (18,4) 0,28  65,7 (18,6) 0,28   
 
 
För att studera sambandet mellan skalorna för grupperna med liten erfarenhet till stor 
erfarenhet beräknades Pearsons produktmomentskorrelation som visade på signifikanta 
samband för grupperna (Tabell 4.) Korrelationen för samtliga skattningar mellan Borg 
CR100 skalan och den Traditionella skalan blev positiv och signifikant; r = 0,75; p 
<0,001.   
 
Tabell 4. Korrelationer mellan samtliga skattningar för grupperna liten erfarenhet (n = 
396 stycken simhopp) och stor erfarenhet av bedöming av simhopp (n = 307 simhopp) 
och för den totala gruppen ( n = 703 simhopp) 
 

                                         
Borg CR100 skalan 
 

    
Liten 
erfarenhet 

Stor 
erfarenhet  

Totala för  
hela gruppen    

Traditionell       
skala   0,77*** 0,73*** 0,75***     

Not *p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001  

 

Vid en jämförelse av skattningarna för samtliga hopp med den Traditionella skalan och 
skattningarna med Borg CR100 skalan (Figur5) går det att utläsa att vid skattningen 
med den Traditionella skalan har flera hopp bedömts med samma poäng medan vid 
Borg CR 100 skalan har flera hopp fått en noggrannare differentiering mellan hoppen. 

 

För att studera om det fanns några skillnader mellan korrelationerna r = 0,85 (Studie 1) 
och r = 0,75 (Studie 2) transfromerades de två studiernas korrelationer till Fisher Z. 
Därefter gjordes en hypotesprövning som visade att det fanns en signifikant skillnad 
mellan Studie 1 och Studie 2 med ett z - värde = ± 4,67 (p<0,001). 
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Figur 5. Visar kursdeltagarnas bedömningar av samtliga simhopp med den Traditionella 
skalan och Borg CR100 skalan.  
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande undersökningen var att undersöka värdet av att använda 
nivåförankrad kvotskalning enligt Borg CR100 för bedömning av elitprestation och i 
detta fall simhopp. Ett andra syfte var att undersöka om det fanns något samband mellan 
den Traditionella skalan och Borg CR 100 skalan. Huvudresultaten i denna studie 
visade att det fanns starka signifikanta samband mellan den Traditionella simhoppskalan 
och Borg CR100 skalan, vilket gick linje med den tidigare studien där korrelationerna 
låg mellan 0,69 – 0,98 (Thomson & Wiktorsson, 2004). Däremot visade Studie 1 och 
Studie 2 på något lägre korrelationer vilket kunde förklars med att bedömningarna av 
simhoppen i Studie 1 utgjordes under SM i Örebro och Studie 2 under en 
domarutbildning i Karlskoga. Detta visar på att det går att använda nivåförankrad 
kvotskalning enligt Borg CR100 vid bedömning av simhopp. 
 
Som kan ses i Studie 1, Tabell 2 visar Pearsons produktmomentkorrelation för 
grupperna kvalomgången, semifinalen och finalen starka signifikanta samband mellan 
skalorna och totalpoängen (det erhållna tävlingsresultatet) och mellan den traditionella 
simhoppsskalan och CR100 skalan. Korrelationerna gällde totalt 270 bedömningar och 
låg i intervallet 0,59 – 0,93. Medelvärdet för korrelationerna för den Traditionella 
skalan och Borg CR100 skalan, Traditionella skalan och totalpoängen 
(tävlingsresultatet) och för Borg CR100 skalan och totalpoängen (tävlingsresultatet) låg 
i intervallet 0.60 – 0.86 Resultatet i Studie 2 Tabell 4 visar även den med Pearsons 
produktmomentkorrelation signifikanta samband mellan skalorna för grupperna liten 
och stor erfarenhet av bedömning av simhopp. Korrelationerna gällde totalt 703 stycken 
bedömningar som låg i intervallet 0,73–0,77. Detta visar på att CR100 skalan är lika lätt 
att använda för en oerfaren som erfaren domare. Och att Borg CR100 skalan fungerar 
lika bra som den traditionella skalan att använda vid bedömning av simhopp. Vilket är 
anmärkningsvärt med tanke på att undersökningsdeltagarna aldrig använt sig av CR100 
skalan tidigare. 
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En hypotesprövning för att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader mellan 
korrelationerna för den totala gruppen i Studie 1och den totala gruppen i Studie 2 visade 
resultatet att det fanns signifikanta skillnader. Resultatet skulle eventuellt kunna 
förklaras med att deltagarna i Studie 1 hade mer erfarenhet av bedömning av simhopp, 
att materialet som användes vid Studie 2 var ett förinspelat material från ungdoms VM i 
Australien 2012, där simhoppen utförs på elitnivå. Efter avslutad domarutbildning 
börjar deltagarna praktisera som domare vid SM/JSM. Bedömning av simhopp handlar 
mycket om att studera och skaffa sig stor kunskap om sporten, som i sin tur ger det 
tränade ögat för att se de fina detaljerna i de snabba och komplexa rörelserna av hoppen 
(FINA, 2010). Detta kan medfört att deltagarna vid poängsättningen genomgående har 
givit lite för höga poäng.  

Som går att utläsa i Figur 3 och 5 är att vid bedömning vid såväl SM i Örebro och vid 
domarutbildningen i Karlskoga har flera hopp bedömts med samma poäng med den 
traditionella skalan medan vid Borg CR 100 skalan har flera hopp fått en noggrannare 
differentiering mellan hoppen. En förklaring till resultaten kan vara att bedömningen av 
simhoppen görs med hänsyn till de fem bedömningskriterierna samt en av den oskrivna 
normen som säger att det är upp till domaren själv att avgöra vad som är ett bra hopp 
(FINA, 2010). Eftersom det inte finns några regler för vad som avgör skillnaden mellan 
exempelvis 7-8 poäng på den traditionella skalan blir bedömningen också av detta 
subjektiv. Med den Traditionella skalans snävhet mellan nivåerna kunde det eventuellt 
vara svårare för domarna att vara mera precisa i sina bedömningar vilket kan förklara att 
hoppen bedömts med samma poäng. Medan med CR100 skalan kunde det ha varit 
lättare vid bedömningen att väga in sina egna individuella upplevelser av hoppet. Detta 
eftersom skalan är mer fingradig, ger en bättre diskriminering mellan nivåerna och har 
sina verbala uttryck placerade på ett kongruent sätt (Borg & Kaijser, 2006). 

Som visas i Figur 4 gjordes en jämförelse av skalorna för att se hur väl en prediktion, 
det vill säga en förutsägelse av ett perfekt hopp stämde överrens med ett extrapolerat 
tävlingsresultat för ett perfekt hopp. En linjär regressionsanalys beräknades för 
variablerna, den Traditionella skalan, Borg CR100 skalan och totalpoäng 
(tävlingsresultatet). Resultatet visade att de två prediktionerna stämde väl överens. Med 
ett t – test för att jämföra det genomsnittliga värdet för varje domares prediktion av ett 
maxvärde med den Traditionella simhoppskalan och Borg CR100 skalan erhölls en icke 
signifikant skillnad mellan de predicerade värdena för ett perfekt hopp från de båda 
skalorna. Detta visar på att både den Traditionella skalan och Borg CR100 skalan är 
likvärdiga vid bedömning av simhopp och att domarnas uppfattning om var ett perfekt 
hopp ligger på skalorna stämmer väl överens med tävlingsresultatet.  För att studera om 
det fanns ett samband mellan värdet för varje domares prediktion beräknades en 
korrelation. Resultatet visade på att det fanns ett signifikant samband mellan värdet för 
varje domares prediktion med den Traditionella skalan och Borg CR100 skalan. Detta 
kan tolkas som att underökningsdeltagarna uppvisade ett konsekvent skattningsbeteende 
det vill säga, att de deltagare som skattade lågt genomgående på den ena skalan även 
skattade lågt på den andra skalan.  
 
En faktor som kan ha påverkat resultatet/reliabiliteten i Studie 1 kan bland annat vara att 
bedömningarna av simhoppen gjordes samtidigt med den Traditionella simhoppskalan 
och Borg CR100 skalan. Detta kunde ha gjort att vissa domare använde 
simhoppsskalans poäng som referens vid bedömningen med CR100 skalan, 
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 (trots uppmaningar att inte göra det) vilket kan ha lett till poängöverföring från den 
Traditionella skalan till Borg CR100 skalan. En annan inverkan på reliabiliteten i Studie 
1 kan vara att bedömningarna skedde under SM i Örebro. Enligt FINA (2010) kan 
domarnas poängsättning påverkas av de analysprogram som registerar hur många 
gånger en domares poängsättning ligger över eller under de andras domarnas poäng. 
Detta resulterar i att få vågar sätta den lägsta eller den högsta poängen oavsett om det är 
ett  dåligt  eller  ett  bra  hopp.  Något  som  också  kan  ha  inverkat  på  poängsättning  är  ”halo  
effekten”  som  innebar  att  resterande  poängsättningen  baserades  på  det  första  simhoppet  
oavsett om det var bra eller dåligt hopp. Resultaten kan bli att domarnas poängsättning 
hamnade i samma spann och att skalan inte utnyttjades fullt ut. Detta leder i sin tur till 
att målet som finns att hela skalan skall användas inte uppfylls (FINA, 2010).   

Ett hot mot Studie 1 (SM i Örebro) validitet skulle kunna vara att deltagarna endast fick 
en muntlig/skriftlig genomgång av hur CR100 skalan skulle användas. För att öka 
reliabiliteten och för att undersöka om den enkla muntliga/skriftliga genomgången av 
CR100 skalan utgjorde något hot mot validiteten gjordes några ändringar i Studie 2 
(domarutbildningen). Deltagarna fick en gedigen genomgång av hur Borg CR100 skalan 
skulle användas. Detta skedde först genom en muntlig/ skriftlig genomgång av Borg 
CR100 skalan och därefter genom att låta undersökningsdeltagarna träna med ett 
svarthetstest (Borg & Borg, 1991). Resultatet för svarthetstestet visade att alla 
undersökningsdeltagare förutom en höll sig inom ramen för det givna skattningsområdet 
och att deras skattningsbeteende var överensstämmande. Resultatet går i linje med den 
rapport som gjordes av Borg & Borg, (1991) om att svarhetstestet är ett utmärkt övnings 
och instruktionsmaterial för användandet av Borg CR100 skalan. Resultatet från 
svarthetstestet visar även på att Borg CR100 skalan har en mycket god validitet vilket 
innebär att den minimala genomgången av skalan inte hade någon betydelse i Studie1.   

För att undvika översättningen/poängöverföringen från den Traditionella skalan till 
CR100 skalan fick undersökningsdeltagarna i Studie 2 göra bedömningarna med en 
skala i taget och då börja med CR100 skalan. För att undvika poängöverföring med 
förgående bedömningen togs en kort paus mellan de två skalorna varvid det 
förinspelade materialet bedömdes igen med den Traditionella skalan.  Något som kan 
påverka reliabiliteten i Studie 2 är att det material som användes var ett förinspelat 
material från ungdoms VM i Australien 2012, där simhoppen utförs på elitnivå. 
Eftersom dels undersökningsdeltagarna efter avslutad domarutbildning börjar praktisera 
som domare vid SM/JSM, mycket av bedömningen av simhopp handlar om att studera 
och skaffa sig stor kunskap om sporten. Som i sin tur det tränade ögat för att se de fina 
detaljerna i de snabba och komplexa rörelserna av hoppen kan detta ha påverkat 
poängsättningen genom att deltagarna genomgående gav lite för höga poäng. Den något 
sämre korrelationen som erhölls i Studie 2 jämfört med Studie 1 skulle eventuellt kunna 
förklaras av denna skillnad i design.  

Sammanfattningsvis visar det föreliggande arbetet på starka signifikanta resultat vid 
jämförelse med den tidigare studien som gjordes 2004 (Thomson & Wiktorsson, 2004). 
Som slutsats kan konstateras att det går att använda Borg CR100 skalan vid bedömning 
av simhopp med den klara fördelen att skalan ger bättre möjlighet till differentiering.  
Resultaten bekräftar också att Borg CR100 skalan är lika lätt att använda för en oerfaren 
som erfaren domare eftersom den utnyttjar kategoriskalans verbala uttryck tillsammans 
med siffror på ett kongruent sätt. Resultaten visar också att både den Traditionella 
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skalan och Borg CR100 skalan är likvärdiga vid bedömning av simhopp och att 
domarnas uppfattning om var ett perfekt hopp ligger på skalorna stämmer väl överens 
med tävlingsresultatet. I framtida forskning skulle det vara intressant att studera andra 
bedömningssporter där genomförandet har en betydande roll för poängsättningen, 
exempelvis dressyrtävling och konståkning; eller vid idrottsskolor där studenternas 
teknik och prestation skall betygsättas.  
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