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Självkänsla är en grundläggande personlighetsegenskap som enligt en 

teori (Forsman & Johnson, 1996) föreslås bestå av två komponenter, 

en bas- och en prestationsbaserad. Prestationssituationer kan bedömas 

som antingen hotande eller utmanande för självkänslan. Positiva och 

negativa känslor kan i sin tur, beroende på vilken bedömning 

individen gör, påverka prestationen. Syftet med studien var att 

undersöka sambandet mellan bassjälvkänsla hos en grupp 

tävlingsidrottande ungdomar med hög prestationsbaserad självkänsla 

och antal upplevda positiva emotioner i samband med en 

prestationssituation. Vidare undersöktes vilka positiva respektive 

negativa emotioner som ungdomarna anser optimala och till hjälp i en 

prestationssituation. Inget signifikant samband erhölls mellan 

bassjälvkänsla och upplevda positiva emotioner. En sammanställning 

gjordes över möjliga positiva och optimala prestationsemotioner, 

denna visade att det fanns skillnader i uppfattning mellan golfare, 

tennisspelare och gymnaster. Mer forskning om positiva 

prestationsemotioner, dels vilken påverkan de har på prestationen 

samt vilka faktorer som påverkar idrottarens förmåga att uppleva 

positiva emotioner i en prestationssituation, vore önskvärt. 

 

 

Maria Pietilä-Holmner, svensk alpin landslagsåkare, uttryckte sig på följande sätt efter sitt 

andraåk som resulterade i en silverplats i världscuptävlingen i Levi, Finland i november 2008: 

”Jag har haft liknande utgångsläge tidigare men då har jag spänt mig inför andra åket. Det har 

känts som det funnits så mycket att försvara. Nu tänkte jag bara på att gå in och göra ett nytt 

förstaåk, ha kul, ge järnet” (Tjernberg, 2008). Marias strategi att gå ut och ha kul kan ha varit 

en bidragande orsak till hennes ökade prestationsförmåga. Men är det så enkelt som många 

människor någon gång hört eller själva sagt – Tänk positivt så går det bra! Förmodligen inte.  

 

Emotioner som en idrottare upplever inför en prestation kan bero på hur väl förberedd 

individen är och hur viktig prestationen är för individen samt vilken personlig signifikans 

prestationen tillskrivs (Lazarus, 2000). Taylor och Wilson (2002) föreslår att emotioner 

påverkar intensiteten, motivationen, självförtroendet och fokus hos idrottaren. Emotioner är 

viktiga grundläggande delar i människors liv. De emotioner individer upplever kan ha stark 

positiv och negativ påverkan på människors sätt att fungera (Nezlek & Kuppens, 2008). 

Lazarus (2000) definierar emotioner som ett kortvarigt men intensivt fenomen bestående av 

psykofysiologiska reaktioner på händelser eller stimuli i miljön runt individen, socialt mellan 

individer men även inom individen själv. Reaktionen märks dels i form av den subjektiva 

känsloupplevelsen men även i direkta handlingar eller impulsen att agera samt fysiologiska 

förändringar, som till exempel ansiktsuttryck. En annan del av reaktionen är den kognitiva 

process som bland annat innebär en bedömning som sker medvetet eller omedvetet, av vad 

emotionen vid tidigare tillfällen inneburit för individen i form av välmående, hot eller 



2 

 

utmaning (Fredrickson, 2001; Lazarus, 2000). Begrepp som affekt, emotion, känsla och 

sinnesstämning används ombytligt men forskare menar att det finns en skillnad på innehåll. 

Affekt är ett fenomen som består av både emotioner, känslor och sinnesstämning. Känslor 

speglar den subjektiva upplevelsen av emotioner och sinnesstämningar. Avslutningsvis 

beskrivs sinnestämning som något diffust som varar längre än emotioner och kan vara 

resultatet av en emotion (Oatley & Jenkins, 1996; Frijda, 1994, refererat i Vallerand & 

Blanchard, 2000).  

 

Enligt det egenskapsteoretiska synsättet beror människors sätt att tänka och känna på deras 

personlighetsegenskaper. Det är kombinationerna av egenskaper och styrkan hos varje enskild 

egenskap som särskiljer människors personlighet (Bertelsen, 2007). En sådan egenskap är 

självkänslan som kan beskrivas som en grundläggande, central och fundamental del av 

självet. Det är ett begrepp som handlar om individens känslomässiga förhållande, värdering 

och inre tillfredställelse och tillit till sig själv (Johnson, 1997). Självförtroende, som också 

handlar om självet, är ett begrepp som i vardagslag förväxlas med självkänsla. Då 

självkänslan handlar om värderingsaspekten av självet står självförtroendet för 

kunskapsaspekten, något som anses som mer situationsbundet och fluktuerande än den relativt 

stabila självkänslan (Johnson, 2003). En idrottare kan ha gott självförtroende i 

prestationssituationen då förmågan till lyckade prestationer upplevs som god. När segertalet 

ska hållas däremot, är självförtroendet sämre eftersom segraren inte anser sig ha förmågan att 

prata inför en grupp. 

 

En undersökning från 2005 gjord av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av svenska 

Riksidrottsförbundet visar att 56 procent av Sveriges ungdomar mellan 13-20 år tränar och 

tävlar i en idrottsgren. Av dessa tränar 30 procent dagligen och ytterligare 51 procent tränar 

två till tre gånger i veckan (Riksidrottsförbundet, 2005). Idrotten spelar en central roll i många 

ungdomars liv. Den möjliggör personlig utveckling inom olika områden, både de idrottsliga 

färdigheterna men även utvecklingen av individens självuppfattning genom umgänget med 

både kamrater, ledare och tränare. I en studie undersöktes vilken påverkan baseballtränares 

ledarbeteende hade på spelarnas självkänsla (Smoll, Smith, Barnett & Everett, 1993). Pojkar 

som uppmätte låg självkänsla innan säsongens början och som under säsongen hade tränare 

som genomgått en utbildning för att öka deras förmåga att stötta och uppmuntra 

lagmedlemmarna, hade högre självkänsla efter säsongens slut än de pojkar som ingick i en 

kontrollgrupp, vilka hade tränare utan sådan utbildning. 

 

Självkänsla och prestation 

Självkänslan anses som en relativt bestående och stabil grundegenskap som förvärvas under 

barndomen beroende på den uppmuntran eller krav som individen känt från omgivningen 

(Johnson, 1997). Det finns forskare som menar att självkänslan kan ha en genetisk bakgrund 

(Kendler, Gardner & Prescott, 1998). Människan föds med en positiv eller negativ emotionell 

grundton, temperament, som är biologiskt betingad och ses som en viktig del i processen som 

formar individens självkänsla. En människa som föds med en positiv grundton kan lättare 

anamma en positiv syn på sig själv än en människa som har en negativ grundton med sig från 

födseln (Johnson, 2003). Generellt sett är hög självkänsla relaterad till högre välmående och 

en mer positiv livssyn än låg självkänsla som kan relateras till psykisk ohälsa och pessimism 

(Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999).  

 

Robin och Trzesniewski (2005) beskriver självkänslan generellt som stabil över tid med en 

nedgång under tonårstiden, speciellt för flickor. Förklaringen till vad som orsakar lägre 
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självkänsla under tonåren föreslår forskare bero på problem som är knutna till puberteten, som 

till exempel kroppsuppfattning. Även en utvecklad förmåga till abstrakt tänkande om sig själv 

kan medföra grubblerier om framtiden och tvivel på den egna förmågan (Robin & 

Trzesniewski, 2005). Det finns en generell syn att kvinnor har lägre självkänsla än män. En 

metaanalys över könsskillnader i självkänsla indikerar att mäns självkänsla är något högre än 

kvinnors (Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999). Om det beror på att män erhåller högre 

poäng på självskattningsskalor som mäter självkänsla eller om det faktiskt är så att män har 

högre självkänsla är oklart. Andra forskare menar att det inte finns något stöd för att det skulle 

finnas några könsskillnader (Johnson, 2003). Den uppmätta skillnaden tillskrivs istället 

problemet med att definiera självkänsla. Det kan emellertid vara osäkert om studierna har 

mätt självförtroende, självsäkerhet eller självkänsla eftersom begreppen ibland används som 

synonyma (Johnson, 2003). 

 

Tidigare har självkänsla beskrivits som ett globalt begrepp men på senare tid föreslår forskare 

att självkänsla består av två komponenter: bas- och prestationsbaserad självkänsla (Forsman 

& Johnson, 1996). Bassjälvkänsla definieras som en fundamental självacceptans och 

uppskattning av en själv, oberoende de färdigheter och skickligheter individen upplever sig 

besitta (Johnson, 1998). Den förvärvas i tidig barndom i kontakten med för barnet viktiga 

individer, då barnet har relativt få medel att påverka omgivningen med och kan sträva efter en 

självkänsla som bygger på barnets egna avsiktliga beteende. Föräldrars accepterande 

internaliseras hos barnet som i ungdomen och vuxenlivet bär med sig det i livet och tycker om 

sig själv utan att vara beroende av acceptans av andra människor (Johnson, 1997). En individ 

med god bassjälvkänsla kan erkänna och acceptera sina brister utan att förlora sin självaktning 

(Johnson, 2003).  

 

Prestationsbaserad självkänsla, som är mer känslig för situationsfaktorer, omfattar individens 

strävan efter framgång och hur individen värderar sig själv utifrån prestationsresultat samt 

behovet av att vara uppskattad av andra människor (Johnson, 1998). Möjligheten att utveckla 

den prestationsbaserade självkänslan ökar med barnets ålder i och med att förmågan till 

medvetna handlingar utvecklas. Ett barn som får villkorad uppskattning och kärlek av sina 

föräldrar genom sina prestationer riskerar att försämra sin självtillit till sin egen förmåga. Det 

förhållningssättet från föräldrarna kan även bidra till att barnet på ett överdrivet sätt söker 

föräldrarnas acceptans genom att leva upp till deras förväntningar (Johnson, 1997). Det borde 

innebära att föräldrar som bara visar uppskattning för barnets idrottsliga prestationer som syns 

högt upp i resultatlistorna riskerar att det viktigaste för barnet är att föräldern blir nöjd samt 

att förälderns måttstock på vad som är en bra prestation eller inte är den inre kompass som 

barnet kommer att använda sig av. Det medför att barnets tilltro till både sin egen 

prestationsförmåga och värderingsförmåga inte utvecklas. Johnson (1997) menar att för 

individer som redan har hög självkänsla är goda prestationer, kompetens och uppskattning 

från andra ett sätt att underhålla och öka självkänslan men för de med dålig självkänsla blir 

handlingar och bekräftelser ett medel att skaffa självkänsla. De två dimensionerna av 

självkänslan framträder sällan i sin renodlade form. Det är dynamiken i och mellan 

självkänslans dimensioner som påverkar individers tankar, känslor och beteende (Johnson, 

2003).  

 

Individer kan utifrån självkänslans två dimensioner delas upp i fyra kategorier beroende på 

hur hög eller låg bas- och prestationsbaserad självkänsla individen har (Johnson, 1997). Hos 

tävlingsidrottare, som är en grupp individer där prestationer har en stor betydelse, har studier 

visat att de idrottare som har hög bassjälvkänsla i kombination med hög prestationsbaserad 
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självkänsla upplever låga nivåer av oro för att misslyckas samt prestationsängslan. Det har 

föreslagits att dessa individer ser prestationen som en utmaning och ett sätt att utveckla en 

redan god självkänsla (Koivula, Hassmén & Fallby, 2002). Misslyckade prestationer ses inte 

som ett hot mot självkänslan eftersom förmågan att erkänna och acceptera egna brister och 

svagheter är god (Johnson, 2003). Tävlingsidrottare med låg bassjälvkänsla i kombination 

med hög prestationssjälvkänsla upplever höga nivåer av oro för att misslyckas och 

prestationsängslan. För denna grupp är höga krav på prestationsresultat och en önskan om 

omgivningens godkännande kopplat till självkänslan (Koivula et al., 2002). Eftersom behovet 

av lyckade prestationer är högt blir en misslyckad prestation ett hot mot en redan låg 

bassjälvkänsla. Oron för att misslyckas ökar vilket leder till högre prestationsängslan 

(Forsman & Johnson, 1996; Johnson & Forsman, 1995).  

 

Värderingsprocessen 

Inför en prestationssituation värderar individen hur positiv eller negativ prestationen upplevs. 

En negativ bedömning består av en värdering av vad prestationen utgör för eventuella hot mot 

personligheten, till exempel självkänslan, men även sinnestillståndet individen befinner sig i. 

Dessa hot kan försvåra prestationen och ge ett icke önskvärt prestationsresultat. Värderas 

prestationen som positiv ses den som en utmaning för personligheten och individens 

sinnestillstånd (Skinner & Brewer, 2002). Känslor som förknippas med hot är rädsla och oro. 

Det kan vara rädsla för både misslyckandet och de konsekvenser som medföljer ett sådant 

misslyckande. Oro kan uttrycka sig i tvivel på den egna förmågan att klara av prestationen på 

ett tillfredställande sätt, vilket kan leda till prestationsängslan (Forsman & Johnson, 1996; 

Johnson & Forsman, 1995). Forskning visar att individer som i en prestationssituation 

bedömer prestationen som mer hotfull än utmanande tenderar att ha lägre förväntningar på sin 

förmåga att klara av situationen samt upplever fler negativa emotioner (Skinner & Brewer, 

2002).  

 

Prestationsemotioner 

Idrottare pratar oftare om hur de upplever olika känslor än hur känslorna påverkar 

prestationen. Beroende på idrottsgren är olika emotioner mer eller mindre till fördel för 

prestationen (Hanin & Syrjä, 1995a). De fysiska förändringar som emotioner leder till kan ha 

stor betydelse för prestationens utfall, som till exempel en alldeles för nervös golfare som 

darrar på handen när han ska putta kommer förmodligen inte att uppleva sin starka nervositet 

som något positivt för prestationen. Detta resonemang får stöd av Yerkes-Dodsons lag 

(Yerkes & Dodson, 1908) som innebär att det finns en optimal arousalnivå för varje prestation 

beroende på vilken fysisk ansträngning prestationen kräver. Generellt anses en hög 

arousalnivå underlätta prestationer som kräver stark fysisk ansträngning. Däremot är generellt 

en lägre arousalnivå att föredra i samband med prestationer som kräver högre grad av 

precision (Hanin, 2000).  

 

Hanin (2000a) föreslår att optimala känslor i en idrottsprestation motiverar individen att 

initiera och underhålla den ansträngning som behövs för en lyckad prestation och 

dysfunktionella känslor minskar istället individens motivation. Emotioner kan således både 

hjälpa och stjälpa en idrottare att nå sina mål. Modellen Individual Zones of Optimal 

Functioning (IZOF) är en teoretisk modell som fungerar som ett ramverk för analys av 

emotioners innehåll och funktion, upplevda i samband med lyckade och sämre prestationer. 

Med hjälp av IZOF-modellen kan den enskilde idrottaren definiera vilka emotioner, både 

positiva och negativa, som är mest optimala för idrottaren under prestationsprocessen. (Hanin, 

2000). Individual står för dynamiken inom individen och de subjektiva emotioner individen 
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upplever i samband med lyckade och sämre prestationer. Zone är förhållandet mellan upplevd 

intensitet av optimalt och dysfunktionellt emotionellt tillstånd och kvaliteten på den utförda 

prestationen. Optimal betyder de emotioner som under specifika omständigheter är 

definierade som de mest relevanta och lämpliga för den enskilda idrottaren. Functioning 

refererar till den optimala eller dysfunktionella effekten av emotionens innehåll beroende på 

kvalitén i prestationen (Hanin, 2000). Synen att negativa känslor är motsatsen till positiva 

känslor och att effekten av positiva känslor alltid är kopplat till välbefinnande kan vara ett 

misstag hävdar en del forskare (Hanin, 2000; Lazarus, 2000) eftersom vissa negativa känslor, 

till exempel nervös, i prestationssituationen kan vara en känsla som kan påverka prestationen 

på ett positivt sätt genom att den bidrar till att individen känner sig alert. Detta förutsatt att 

intensiteten i känslan inte är för hög i förhållande till prestationskraven. Enligt Hanin (2000) 

är optimala emotioner i en prestationssituation individuella för varje idrottare samt beroende 

på vilken idrott som utövas. En viktig iakttagelse som Hanin gör är att positiva emotioner som 

anses förbättra prestationen är emotioner som leder till handling (energisk, motiverad, laddad, 

säker, trygg, viljekraftig, på alerten) samt visar på tillgängliga resurser för att initiera och 

underhålla prestationer på en relativt hög nivå. Dysfunktionella positiva emotioner (lätt, 

avslappnad, överlycklig, tillfreds, nöjd) är emotioner som inte leder till handling, vilket gör 

dem mer relevanta i ett efterprestationssammanhang då en bra prestation erhållits. Emotioner 

som kategoriseras som negativa men som anses som optimala och till hjälp i 

prestationssituationen är bland annat spänd, missnöjd, nervös och irriterad (Hanin, 2000). 

Hanin menar att optimala prestationsemotioner är, förutom att de är individuella även en 

blandning av emotioner som kategoriseras som positiva och negativa.  

 

Positiva emotioner 

Emotionsforskning har historiskt sett inriktat sig på negativa känslor och den påverkan de har 

på människans välmående. De instrument som finns för att mäta känslor har främst fokuserat 

på negativa känslor. Profile of Mood States (POMS) är ett exempel på ett mätinstrument som 

används inom idrottspsykologin som består av sex mätdimensioner där fem mäter negativa 

sinnesstämningar och endast en dimension mäter positiva (Lundqvist & Hassmén, 2006). På 

senare tid har forskare intresserat sig för vilken betydelse och påverkan positiva emotioner har 

på individers beteende; exempelvis broaden-and-build teorin som innebär att positiva 

emotioner har förmågan att bredda individens tolkning och beteenderepertoar (Fredrickson, 

2001). Den utökade synen på möjliga handlingsalternativ möjliggör för individen att utveckla 

sina personliga resurser såväl psykologiska, intellektuella, sociala som fysiska. Lazarus 

(2006) understryker vikten av att känna till att alla emotioner kan ha både ett negativt och 

positivt värde beroende på i vilket sammanhang emotionen upplevs. En idrottare som känner 

sig alltför tillfreds med sig själv i en prestationssituation kanske inte ”taggar till” på det sätt 

som prestationen kräver. 

 

I en studie påvisades att individer som ser prestationssituationen som en utmaning, hade högre 

förväntningar på förmågan att klara av situationen och kände fler positiva emotioner än 

negativa samt upplevde att det var en fördel för prestationen (Skinner och Brewer, 2002). 

Individer som associerar prestationer med utmaning känner mindre oro och ängslan inför 

prestationen eftersom ett misslyckande inte ses som ett hot mot en relativt god självkänsla. 

Dessa individers självkänsla påverkas inte negativt av en mindre bra prestation (Koivula et al., 

2002). Bassjälvkänslan som anses vara stabil och relativt okänslig för situationsfaktorer kan 

påverka antalet upplevda positiva emotioner i en prestationssituation. 
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Vad som påverkar idrottares förmåga att uppleva positiva emotioner i samband med en 

prestationssituation är ett outforskat område inom idrottspsykologin. Studier som undersöker 

självkänslans påverkan på positiva prestationsemotioner har jag inte kunnat hitta. För att 

idrottare ska kunna prestera framgångsrikt på hög nivå och samtidigt uppleva psykiskt 

välmående kan det vara av vikt att hitta faktorer som påverkar både prestationen och 

välmående. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan nivåer av bassjälvkänsla hos individer 

med hög prestationsbaserad självkänsla och antal upplevda positiva emotioner i samband med 

en prestationssituation. Jag vill även undersöka vilka positiva och negativa emotioner som 

anses optimala och kunna vara till hjälp i en prestationssituation.  

 

 

M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningens deltagare var 64 ungdomar, 15 – 20 år som tränar och tävlar i golf, tennis 

och gymnastik på regional till nationell nivå. Anledningen till att undersökningen bygger på 

de tre idrottsgrenarna är att de är relativt jämförbara individuella tekniksporter samt att det 

fanns ett intresse från deltagande klubbar. Ett bortfall på fem deltagare erhölls varav tre 

enkäter inte var tillförlitligt ifyllda, en enkät saknade information om deltagarens sämsta 

prestation och en deltagare hade rapporterat antal upplevda positiva emotioner överstigande 

tre standardavvikelser från undersökningens medelvärde.  

 

Det slutliga deltagarantalet blev 59 ungdomar, 35 pojkar och 24 flickor. Av 26 golfare, 16 

pojkar och 10 flickor som ingick i undersökningen deltog 13 i ett storstadsdistrikts talangteam 

och resterande 13 golfare rekryterades från två idrottsgymnasier. Tennisspelarna utgjordes av 

16 ungdomar, 9 pojkar och 7 flickor, som rekryterades från två tennisklubbar i en 

storstadsregion med elitsatsningsprofil. Gymnasterna bestod av 17 ungdomar, 10 pojkar och 7 

flickor som rekryterades från en gymnastikklubb i en storstadsregion med elitsatsningsprofil. 

Medelåldern för alla 59 deltagarna var 16,3 år (S=1,3).  

 

Material 

Undersökningens material bestod av en enkät i tre delar. Den första delen innehöll kort 

information om undersökningen, utan att syftet framkom, och deltagarens rätt att avbryta sin 

medverkan i undersökningen samt materialets konfidentialitet och deltagarens anonymitet. På 

detta blad fyllde deltagaren i ålder och kön.  

 

Den andra delen handlade om självkänsla och började med en instruktion om hur materialet 

skulle fyllas i. För att mäta självkänsla användes en förkortad version av Basic and Earning 

Self-Esteem Scales (Forsman & Johnson, 1996). Testet består av 13 påståenden som mäter 

bassjälvkänsla (ex. ”Jag känner mig trygg med mig själv) och 13 som mäter 

prestationsbaserad självkänsla (ex. ”Jag tycker att det är viktigt att lyckas väl med något som 

man tagit sig för”). Deltagaren ombads ringa in på en skala ett till fem hur väl deltagaren 

instämde i påståendet (1 = inte alls, 2 = delvis/ganska dåligt, 3 = delvis inte, 4 = ganska väl, 5 

= precis). En uppdelning i hög och låg prestationsbaserad självkänsla gjordes utifrån 

deltagarnas median.  
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Materialets tredje del bestod av en översatt och förkortad version av Hanins (2000) modell för 

att mäta positiva och negativa emotioner (Lundqvist, 2002). Även denna enkät inleddes med 

skrivna instruktioner till hur materialet skulle fyllas i. Deltagaren ombads identifiera 

emotioner upplevda före sin viktigaste och absolut bästa prestation och som var till hjälp för 

prestationen. Därefter följde en likadan procedur med den skillnaden att det handlade om 

emotioner som ansågs försämra prestationen och upplevdes före den viktigaste och absolut 

sämsta prestationen deltagaren gjort. Listan innehöll 16 positiva och 14 negativa emotioner 

med tillhörande synonymer (ex. beslutsam, bestämd, viljekraftig alt. spänd, ansträngd, 

pressad, stel). Till varje emotion fanns en till tre synonymer, dels för att täcka in så många 

variationer av emotionen som möjligt men även för att mäta styrkan på emotionen. Ju fler 

inringade ord som beskrev samma emotion desto starkare upplevdes antagligen emotionen. 

Totalt fanns det 93 emotioner att välja bland. Positiva och negativa emotioner presenterades 

om vart annat. Den bästa respektive sämsta prestationen rapporterades separat. Det fanns även 

utrymme för deltagaren att ange egna emotioner som inte fanns listade samt att fylla i vilken 

typ av idrottsprestation som deltagaren tänkte på.  

 

I analysen av självkänslans påverkan på positiva prestationsemotioner räknades positiva 

emotioner upplevda både vid bästa och sämsta prestation. I analysen av deltagarnas 

upplevelser av positiva prestationsemotioner undersöktes inte emotioner upplevda i samband 

med den sämsta prestationen deltagaren gjort, eftersom de representerar dysfunktionella 

emotioner som ansågs försämra prestationen och undersökningen fokuserade på emotioner 

som ansågs vara till hjälp i en lyckad prestation.  

 

Procedur 

De 13 golfare som ingick i talangteamet fyllde i materialet i samband med en teamträff efter 

att deltagarna erhållit en gemensam muntlig instruktion. Resterande golfare fick materialet 

antingen av sin tränare eller skickat till sig per post vilket gjorde att de inte fick någon muntlig 

instruktion. I samband med ett träningstillfälle fyllde 16 gymnaster i materialet, även de efter 

en gemensam muntlig instruktion. Resterande 4 gymnaster fyllde i materialet vid ett senare 

träningstillfälle och erhöll då inte samma muntliga instruktion. Alla tennisspelarna fyllde i 

materialet som delades ut av tränarna i samband med deras respektive träningstillfälle, vilket 

gjorde att inga tennisspelare fick någon gemensam muntlig instruktion. 

 

Dataanalys 

Statistisk analysmetod som användes för att beräkna korrelation mellan bassjälvkänsla, antal 

upplevda positiva emotioner och kön var Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. För 

att se skillnader mellan kön och bassjälvkänsla användes t-test för oberoende 

stickprovsmedelvärden. Positiva prestationsemotioner urskiljdes med frekvensdata som 

räknades om till andelar. En alfanivå på 5% användes vid samtliga signifikansprövningar. 

 

 

R e s u l t a t 

 

Självkänsla 

Deltagare grupperades i hög och låg prestationsbaserad självkänsla. Totalt erhöll 25 deltagare, 

13 flickor och 12 pojkar, hög prestationsbaserad självkänsla. Individernas antal upplevda 

positiva emotioner (M = 8,8, S = 6,1) före en bra och dålig prestation sammanställdes och den 

summan korrelerades med deltagarnas uppmätta bassjälvkänsla. Det fanns ett svagt positivt 

samband, dock inte signifikant mellan bassjälvkänsla och upplevda positiva emotioner i en 
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prestationssituation (r = 0,32; p = 0,12). Vid tester för eventuella könsskillnader erhölls inga 

signifikanta resultat, flickor (p = 0,19) och pojkar (p = 0,72).  

 

Ett t-test för oberoende mätningar visade på en skillnad mellan pojkar och flickors 

bassjälvkänsla (t23 = -2,55; p = 0,02; d = 1,0) i gruppen hög prestationsbaserad självkänsla. 

Flickorna hade lägre bassjälvkänsla än pojkarna (se Figur 1).  

 

Ett t-test för oberoende mätningar för hela undersökningsgruppen visade på en skillnad 

mellan alla deltagande pojkar och flickors bassjälvkänsla (t57 = -2,09; p = 0,04; d = 0,55). 

Flickorna (M = 49,3, S = 5,18, n = 24) hade lägre bassjälvkänsla än pojkarna (M = 52,5, S = 

6,11, n = 35).  

 

Det fanns inget signifikant samband mellan kön och prestationsbaserad självkänsla varken i 

gruppen hög prestationsbaserad självkänsla (p = 0,26) eller hela undersökningsgruppen (p = 

0,06). 

44
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52

54

56

Pojkar Flickor

Bas

Prestation

 
Figur 1. Medelvärden i bas- och prestationsbaserad självkänsla för pojkar (n=12) och flickor (n=13) i 
gruppen hög prestationsbaserad självkänsla 

 

Positiva prestationsemotioner 

För att undersöka vilka emotioner som deltagarna upplevde vara till hjälp i en lyckad 

prestationssituation räknades alla 59 undersökningsdeltagarna skattningar in. Resultatet 

redovisas för alla undersökningsdeltagarna men även uppdelat per idrottsgren (se tabell 1). 
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Tabell 1. Positiva prestationsemotioner rangordnade utifrån den starkaste, mest upplevda 

först. Resultaten redovisas i procent. 

___________________________________________________________________________

    
Alla Golf               Tennis        Gymnastik 

Emotion   (59 st) (26 st) (16 st) (17 st)    

   % % % %  

 

Inspirerad, motiverad, stimulerad  95 100   62  100 

Aktiv, kraftfull, energisk, livskraftig  78   65   56  100   

Glad, munter, uppsluppen   78   85   75    70 

Beslutsam, bestämd, viljekraftig  78   85   50    94 

Kvick, rask, snabb, på alerten  76   46 100    94 

Nervös    56   42   38    94         

Lugn, fridfull, utan brådska, rofylld  51   69   50    24         

Avslappnad, behaglig, lätt   51   62   62    24 

Nöjd, belåten, förnöjd, tillfreds  51   69   38    35 

Målmedveten    47   46   38    59 

Behaglig, bekväm, angenäm   46   62   25    41 

Trygg, säker    44   62   25    35 

Självsäker    41   54   32    29 

Skakis, överspänd, olustig, rastlös  41   31     0    94        

Spänd, ansträngd, pressad, stel  36   23     0    67            

Förtjust, överlycklig, upprymd  36   31   12    65  

Ivrig, entusiastisk   29   27     0    59            

Modig, djärv, oförskräckt, vågad  29   31   25    29 

Rädd, skräckslagen, skrämd, panikslagen  15     4     6    41            

Tveksam, osäker, villrådig, obeslutsam  14     0   12    35            

Sorglös, bekymmersfri   10   19     0      6 

Ängslig, orolig   10     0     6    29            

Trött, kraftlös, utmattad, sliten    8     4     6    18 

Arg, aggressiv, rasande, våldsam    7     0   12    12 

___________________________________________________________________________ 

 

 

D i s k u s s i o n 

 

Syftet med undersökningen var att undersöka samband mellan nivåer av bassjälvkänsla hos 

individer med hög prestationsbaserad självkänsla och antal upplevda positiva emotioner i 

samband med en prestationssituation. Undersökningen syftade även till att undersöka vilka 

positiva och negativa emotioner som anses optimala och kunna vara till hjälp i en 

prestationssituation. Resultaten visade inget signifikant samband mellan bassjälvkänsla och 

antal upplevda positiva emotioner i samband med en prestationssituation. Eftersom det 

insamlade materialet innehöll data från både flickor och pojkar som i antal var jämförbart med 

varandra, något som inte var självklart när undersökningens syfte formulerades, undersöktes 

könsskillnader. Några samband med hänsyn taget till kön mellan bassjälvkänsla och positiva 

emotioner erhölls dock inte. Resultatet visade att flickor hade lägre bassjälvkänsla än pojkar 

både i gruppen hög prestationsbaserad självkänsla och i hela undersökningsgruppen.  

 

Deltagarna rapporterade vilka emotioner, både positiva och negativa, som upplevdes vara till 

hjälp i en lyckad prestation, vilka kunde sammanställas till en lista över möjliga optimala 
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prestationsemotioner. Det fanns skillnader mellan idrottsgruppernas upplevelser. För golfarna 

var inspirerad, glad, beslutsam, lugn, tillfreds, aktiv, trygg, behaglig och avslappnad högt 

rankade positiva optimala prestationsemotioner. Emotioner som väl återspeglar golfens 

karaktär som en lågintensiv idrott som kräver koncentration under relativt lång tid.  En 

tävlingsrunda på upp till fem timmar är inget ovanligt. Tennisspelarna rankade snabb, glad, 

inspirerad, avslappnad och aktiv som positiva optimala prestationsemotioner. Tennis är till 

skillnad från golfen en mer konditionskrävande sport som kräver snabbt fotarbete och 

uthållighet, något som de skattade emotionerna återspeglar. Gymnasterna upplevde inspirerad, 

aktiv, beslutsam, på alerten, nervös, skakis, glad, spänd, upprymd, ivrig och målmedveten 

som positiva optimala prestationsemotioner. Gymnastik är en explosiv idrott som kräver 

koncentration och beslutsamhet när fart- och ibland riskfyllda moment ska utföras. Även en 

medvetenhet om vad riskerna innebär kan vara nödvändigt, vilket kanske återspeglar sig i 

valet av skakis, spänd och nervös som positiva och optimala emotioner. 

 

Självskattningsskalor av olika typer är känsliga för bias och felkällor, särskilt skalor som 

försöker mäta sådant som kan uppfattas som känsligt, till exempel självkänslan. Det anses 

sannolikt mer socialt önskvärt att tycka om sig själv och ha en positiv självbild än att ha en 

negativ syn på sig själv. Även om enkäten fylldes i anonymt kan en oro för att tränaren, som i 

vissa fall samlade in enkäterna, skulle kunna härleda resultat till enskilda individer. Vidare 

kan en femtonårings mognad och förståelse för innebörden i skalans påståenden skilja sig från 

hur en nittonåring uppfattar dem. Åldern kan även påverka hur nyanserad bild ungdomarna 

har över sig själv. Med åren kommer erfarenheter som ger insikten att allt är inte svart eller 

vitt (1 = inte alls eller 5 = precis).  

 

Undersökningens huvudsyfte gav inget signifikant resultat. Ett större deltagarantal hade ökat 

sannolikheten till ett signifikant resultat. Även hur skattningen av positiva 

prestationsemotioner går till, är något som kan förbättras. Det behövs bättre reliabla och 

valida mätinstrument för att skatta och mäta positiva emotioner. Historiskt sett inom 

psykologisk forskning har välmående och god mental hälsa definierats utifrån frånvaro av 

mental ohälsa; fokus har därmed varit negativa emotioner. Det är en anledning till att 

emotionsinstrument framför allt är inriktade på ängslan och oro. Ett annat problem är att 

deltagarna rapporterar emotioner retrospektivt, vilket innebär vissa begränsningar som jag tar 

upp senare i diskussionen. Det faktum att en del deltagare fick både muntlig och skriftlig 

information innan de fyllde i enkäterna och andra bara skriftlig information kan ha påverkat 

hur enkäterna fylldes i. Det är möjligt att både skriftliga och muntliga instruktioner förtydligar 

vad uppgiften består av och risken för missuppfattningar minskar. 

 

Ungdomarna som representerar den undersökta populationen består av högpresterande 

individer inom sina respektive idrottsgrenar och deras nivå på prestationsbaserad självkänsla 

skiljer sig förmodligen från ungdomar rent generellt. Vidare kan noteras att deltagarna i 

undersökningen kommer från en storstadsregion där faktorer som till exempel konkurrens 

inom idrottsgrenen och intagningspoäng till gymnasieskolor är både större och högre än i en 

småstadsregion eller landsbygd. Det är faktorer som kan påverka ungdomarnas självkänsla 

och bör tas i beaktande när slutsatser diskuteras.  

 

Undersökningen visade att det fanns en skillnad mellan bassjälvkänslan hos flickor och 

pojkar. Merparten av den forskning som visar på könsskillnader i självkänslan har använt sig 

av skalor som mäter en övergripande global självkänsla. Basic and Earning Self-Esteem 

Scales (Forsman & Johnson, 1996) som använts i föreliggande undersökning utgår från två 
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dimensioner och är konstruerad så att den del som mäter bassjälvkänslan ska fånga upp en 

självacceptans som är oberoende av yttre attribut och kompetens. En självacceptans som kan 

vara komplicerad när det handlar om tonårsflickors kroppsuppfattning. Upplevd fysisk 

attraktivitet är starkt kopplad till självkänslan. Forskning visar att i tidiga tonåren är flickors 

idealkroppsbild smalare än deras egna kroppar medan pojkars idealbild är större än vad de i 

själva verket är. Det medför att i takt med tonårsflickors fysiska utveckling kommer de längre 

ifrån sin idealbild men för tonårspojkar är det tvärtom, de närmar sig sin idealbild (Kling et 

al., 1999). Det kan vara en av flera möjliga förklaringar till att flickors självacceptans är lägre 

än pojkars under tonåren. En annan förklaring kan vara att flickor upplever högre grad av 

stress samt ägnar sig mer åt grubblerier än vad pojkar gör (Brown & Jose, 2008) Det är även 

fler flickor än pojkar som upplever att deras föräldrar inte förstår dem och att flickor är 

mindre nöjda med sin relation till familjen. En förklaring till det skulle vara att flickor oftare 

än pojkar nedvärderar sina föräldrar för att lättare kunna frigöra sig från dem (Quatman & 

Watson, 2001). I en metaanalys från 1999 gällande könsskillnader i självkänsla tar Kling och 

kollegor upp problemet med att studier som visar signifikanta resultat oftare blir publicerade 

än de som inte erhåller sådana. Tänkvärt är deras iakttagelse att flertalet av studierna som 

rapporterade könsskillnader i självkänsla hade ett annat huvudsyfte med studien än att 

undersöka könsskillnader. Något som även gäller föreliggande undersökning. Det kan 

innebära att resultaten är intressanta eftersom de rapporterades tillfälligtvis och med större 

sannolikhet varit utsatta för färre bias.  

 

Emotionsdelen i enkäten byggde på deltagarnas retrospektiva upplevelse. Deltagarna ombads 

tänka tillbaka på en lyckad och en dålig prestation. De skulle identifiera emotioner som de 

känt före de två prestationerna som antingen var till hjälp i den lyckade prestationen och 

emotioner som försämrade den dåliga prestationen. Det kan dels finnas problem med att 

komma ihåg vilka emotioner som verkligen upplevdes och det finns även en differens mellan 

vad individen tror sig ha känt och vad samma individ verkligen känner i en 

prestationssituation. En tänkvärd reflektion är att golfarnas tävlingssäsong slutade ett par 

månader innan datainsamlingen genomfördes medan både tennisspelarna och gymnasternas 

tävlingssäsong var i full gång. Gymnasterna fyllde dessutom i enkäten två veckor innan en 

stor mästerskapstävling. Det kan vara en förklaring till gymnasternas högre skattning av 

emotioner som handlar om oro, ängslan och nervositet. Gymnastik är en idrott som innehåller 

fartfyllda moment som vid felaktigt utförande kan orsaka allvarliga skador. En medvetenhet 

om detta kan vara positivt för prestationen, vilket kan förklara att fler gymnaster upplevde 

emotioner som rädsla, skakis, spänd och tveksam som positiva prestationsemotioner. Fler 

golfare än gymnaster upplevde att lugn var något som var positivt för prestationen. Golf är en 

teknik- och precisionsidrott med yttre påverkansfaktorer som till exempel väder (vind och 

regn) och läge (sandbunker, vattenhinder, i skogen). Det är ingen explosiv och fartfylld idrott 

som kräver en hög arousalnivå, utan tvärtom upplevs lugn som positivt eftersom det 

underlättar att en förutbestämd spelstrategi efterföljs oavsett påverkan av yttre faktorer samt 

att koncentrationsförmågan bibehålls. Inom golfen är det inte ovanligt att idrotten benämns 

som en ”psyksport” vilket kan göra att det finns en förståelse för psykets påverkan på 

prestationen, men hur mycket golfaren jämförelsevis med andra idrottare tar hänsyn till det i 

prestationssituationen är osäkert.  

 

Emotioner som motiverad, inspirerad, aktiv, beslutsam och på alerten rapporterades som 

positiva och optimala prestationsemotioner av flest deltagare från alla tre idrottsgrenar. Det är 

resultat som stämmer väl överens med Hanins forskning som visar att de är emotioner som 

anses förbättra prestationen genom att de leder till handling och hjälper till att underhålla 
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prestationen. I enkäten fanns även utrymme för deltagarna att ange egna emotioner som inte 

fanns listade. Det framkom att viktigt för en bra prestation var självförtroende, koncentration, 

inga yttre krav och press. Upplevelser som inte är emotioner men väl värda att nämna. Flera 

av deltagarna poängterade här att nervositet och upplevelsen av glädje var viktigt för en bra 

prestation. 

 

Förankras undersökningens resultat av optimala positiva prestationsemotioner i Hanins 

forskning är det flera emotioner som får liknande ranking. Emotioner som energisk, 

motiverad, viljekraftig, alert och säker skattas som optimala emotioner av både 

undersökningens deltagare och i en sammanställning av Hanin (2000) som innehöll 138 

deltagare från sju olika idrotter (badminton, ishockey, orientering, alpin skidåkning, simning, 

squash och fotboll). De största skillnaderna återfinns i skattningen av emotioner som nervös, 

spänd, irriterad, avslappnad och glad. Nervös skattas i denna studie som mer optimal än 

spänd, vilket i Hanins sammanställning är tvärtom. Det var inte någon i undersökningen som 

upplevde irriterad som en optimal prestationsemotion, däremot skattade deltagarna i Hanins 

sammanställning den som optimal, vilket förmodligen beror på skillnaden mellan 

undersökningsdeltagarnas idrottsgrenar. Hanins sammanställning innehåller fler idrotter vars 

tävlingsmoment bygger på ett motståndarmöte kombinerat med hög arousalnivå, då irritation 

kan vara en emotion som bidrar till att individen ”taggar” till. Blir irritationen för stark 

övergår den dock till ilska vilket inte är positivt för prestationen, något som är vanligt inom 

ishockey och fotboll då slagsmål förekommer. Hanin skattar avslappnad som en 

dysfunktionell positiv emotion medan föreliggande undersökning skattar den som en optimal 

positiv emotion. En förklaring kan vara att deltagarna i denna studie till skillnad från Hanins 

sammanställning bestod av golfare och 62 procent av dem skattade avslappnad som en 

optimal emotion. För ishockeyspelare, vilka deltog i Hanins studie, kan det vara direkt 

skadligt att vara avslappnad och bli tacklad. Glad och munter skattades som den andra mest 

upplevda optimala prestationsemotionen i undersökningen något som skiljer sig från Hanins, 

där den skattades som optimal men upplevd av betydligt färre individer. Kan deltagarnas ålder 

vara en faktor som påverkar hur glada och muntra de känner sig i situationen? När människor 

börjar med någon idrottsaktivitet är det för det mesta av egen fri vilja och idrotten anses som 

en positiv del av vardagslivet (Hanin, 2000). Undersökningsdeltagarnas medelålder är 16,3 år. 

Idrottandet kanske fortfarande styrs av glädje och lust till aktiviteten och måsten och krav tar 

inte så stor plats ännu, men ökar med stigande ålder. Även tilltron till sin egen förmåga att 

klara uppsatta mål kan generera känslor av glädje. Något som tyvärr kan leda till besvikelse 

om den egna förmågan är överskattad. En tolkning av upplevda skillnader i ovan nämnda 

emotioner kan vara urvalet av idrottsgrenar som förekommit i de olika undersökningarna. 

Något som ytterligare pekar på att optimala positiva prestationsemotioner varierar både 

beroende på idrottsgren och vilken individ som utövar den. 

 

Undersökningen visade inte att prestationen upplevdes mer positiv när självkänslan var på 

topp. Forskning visar att individer som ser prestationssituationen som en utmaning känner fler 

positiva emotioner än negativa och att det är en fördel för prestationen (Skinner & Brewer, 

2002). Det indikerar att individens förmåga att se positivt utmanande på prestationssituationen 

kan vara en förklaring till vem som upplever flest positiva känslor i en prestationssituation. 

Människor som ser prestationer som positivt utmanande och inte hotfulla kan beskrivas som 

individer med god självkänsla, vilket kan tala för att självkänslan påverkar människors 

förmåga att känna positiva känslor även om inte föreliggande undersökning lyckats visa det. 

Inom det idrottspsykologiska området är forskningen kring positiva prestationsemotioner och 

vilken påverkan de har på prestationen i sin linda i jämförelse med forskning kring oro och 
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ängslan. Ökad kunskap inom området kan bidra till förståelse för positiva emotioners 

påverkan på prestationen samt möjliggöra för tävlingsidrottare att utveckla sina individuella 

prestationer i en positiv riktning. 

 

Tänkvärt är hur viktig självkänslan är för människors välmående och vilken eventuell 

betydelse bassjälvkänslan har för den positiva upplevelsen i prestationssituationen. Det är 

viktigt i en samtid då prestationer tillskrivs ett stort värde. Särskilt känsliga är ungdomar som 

befinner sig i en identitetssökande fas i livet. Här fyller ledare, tränare och föräldrar en viktig 

funktion. Villkorade prestationer som femhundra kronor för högsta betyget i ett skolämne 

eller en ny golfklubba om placeringen på nästa golftävling blir bland de tre bästa, kan påverka 

självkänslans utveckling samt lusten och glädjen att prestera bra för sin egen skull. Detta kan i 

sin tur påverka framtida prestationer, sannolikt både på och utanför idrottsarenan. 
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