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Psykologiska färdigheter är av betydelse för idrottares prestation och utveckling, vilket alltmer 
uppmärksammats inom idrottsvärlden. Vikten av att inkludera psykologiska färdigheter i 
utvecklingsarbetet med idrottare betonas. Studiens syfte var att deskriptivt undersöka motivation, 
känsloreglering, självreglerat lärande, rädsla för att misslyckas samt Psychological characteristsics of 
developing excellece hos simmare samt om variationen i deras prestation kunde förklaras av någon av 
dessa psykologiska färdigheter. Deltagarna i studien utgjordes av 87 simmare mellan 12-27 år som 
deltog på ett antal läger. Prestationen baserades på individuella FINA-poäng (M=688, 
SD=73).  Signifikanta skillnader i de psykologiska färdigheterna fanns för subkategorierna kön, ålder 
och satsning men inte FINA-poäng.  Kön och ålder kunde bäst förklara variationen i prestation. 
Motivation bidrog ytterligare till förklaringen men utöver detta kunde ingen av de resterande 
psykologiska färdigheterna förklara variationen i prestationen. Studien pekar på svårigheter med att 
använda prestationsmått och belyser hur utvecklingsarbete som inkluderar psykologiska färdigheter 
kan vara gynnsamt för simmarna.  
 
Psychological characteristics are relevant to athletes performance and development, which has 
received more attention in sports. The importance of including psychological characteristics in athletes 
development is emphasized. The purpose of this study was to descriptively examine motivation, 
emotion regulation, self-regulated learning, fear of failure and Psychological characteristics of 
developing excellence of swimmers and if the performance variance could be explained by any of these 
psychological characteristics. The study consisted of 87 swimmers between 12-27 years who 
participated in a number of training camps. Performance was based on individual FINA points (M=688, 
SD=73). Significant differences in the psychological characteristics were found for the subcategories of 
gender, age and effort. However no significant differences was found for FINA points. Gender and age 
could best explain the variance in performance. Motivation further contributed to the explanation, in 
addition, none of the remaining psychological characteristics could explain the variance in 
performance. The study highlights the difficulties in using performance measures and that 
psychological characteristics should be included in development, which could be beneficial for 
swimmers. 

 
 
Idrottare som strävar efter att prestera och nå framgång inom sin idrott behöver ha 
förmågan att hantera flera olika krav. Det kan handla om att orka träna och pressa 
kroppen till det yttersta, göra uppoffringar och hantera press. För att klara av detta 
krävs det både fysiska och psykologiska färdigheter hos individen. Tidigare har 
idrotten främst fokuserat på att förbättra de fysiska egenskaper som krävs för att 
utvecklas och prestera. De psykologiska färdigheternas inverkan på idrottares 
prestation men även utveckling för att kunna nå sin fulla potential, är något som allt 
mer betonas (Gould, Dieffernbach & Mofett, 2002; Krane & Williams 2001; 
MacNamara, Button & Collins, 2010a). Psykologiska färdigheter kan handla om att 
kunna fokusera, reglera känslor, ha högt självförtroende, vara hängiven och kunna 
hantera motgångar (Durand-Bush & Salmela, 2002; Gould et al., 2002; Krane & 
Williams, 2001; MacNamara et al., 2010a). Trots vetskapen om att flera faktorer 
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inverkar på idrottares utveckling missas oftast de psykologiska aspekterna i det 
praktiska arbetet för idrottare ska nå sin fulla potential. Det finns ett behov av att 
inkludera dessa eftersom de har betydelse för idrottarens förmåga att tillgodogöra sig 
möjligheterna till utveckling och nå framgång (Pankhurst & Collins, 2013).    
 
Sambandet mellan prestation och psykologiska färdigheter har gjort det intressant att 
undersöka hur dessa kan skilja mer framgångsrika idrottare från mindre 
framgångsrika idrottare. Det har visat sig att färdigheter som till exempel motivation 
(Gillet, Berjot och Gobance, 2009), hantering av känslor, prestationsbaserade 
målsättningar, avslappningsstrategier, fokusering (Bois, Sarrazin, Souton, Boiché, 
2009), hängivenhet, användning av copingstrategier, sökande efter socialt stöd (Van 
Ypren, 2009), och självreglerat lärande (Cleary & Zimmermann, 2001; Toering, 
Elferink-Gemser, Jordet, Pepping, Visscher, 2012) kan skilja idrottare åt. Några av 
dessa färdigheter kommer vidare att presenteras. 
 
Idrottares motivation har i flera studier undersökts med hjälp av Self-determination 
theory (SDT). SDT utgår från att motivation har olika kvalitet som sträcker sig från 
amotivation till yttre motivation till inre motivation (Deci & Ryan, 2008). Amotivation 
innebär avsaknad av motivation och drivkraft. Yttre motivation är mindre 
självbestämmande och i större utsträckning kopplat till individens känsla av att vara 
kontrollerad. Inre motivation är mer självbestämmande och i större utsträckning 
kopplat till individens känsla av autonomi. Beroende på motivationens kvalitet kan 
individens välbefinnande och prestation påverkas (Deci & Ryan, 2008). Det har visat 
sig att en idrottares prestation kan vara av betydelse för och en konsekvens av 
självbestämmande motivation (Gillet, Berjot och Gobance, 2009). Motivationens 
inverkan på prestationen har studerats både kortsiktigt och långsiktigt. Elitidrottare 
som uppvisade lägre självbestämmande motivation (medelnivå av autonom och hög 
kontrollerad motivation) inför en tävling var de som presterade sämre. Något som 
även har visat sig över en längre tidsperiod. Idrottare som karaktäriserades av lägre 
självbestämmande motivation förlorade under en säsong ca 11-12 % mer (6-7 fler 
matcher) (Gillet, Vallerand & Rosnet, 2009). Däremot har höga nivåer av både 
kontrollerad och autonom motivation visat sig vara positivt för prestation (Gillet, 
Berjot, Vallerand, Amoura & Rosnet, 2012). Detta gör att kontrollerad motivation inte 
behöver ha en negativ effekt på prestation, även om den är mindre självbestämmande, 
om det samtidigt uppvisas höga nivåer av autonom motivation. Att därmed sträva 
efter mer autonom motivation anses vara mer önskvärt (Gillet, Berjot, Vallerand, 
Amoura & Rosnet, 2012; Gillet, Vallerand & Paty, 2013). En kombination av höga 
nivåer av kontrollerad och autonom motivation har dock kopplats till högre nivåer av 
emotionell och fysisk utmattning, jämfört med andra kombinationer (Gillet, Berjot, 
Vallerand, Amoura & Rosnet, 2012). Mindre självbestämmande motivation kan även 
påverka att idrotteren överväger och väljer att sluta med sin idrott (Sarrazin, 
Vallerand, Guillet, Pelletier & Cury, 2002). Att vara hängiven och motiverad till att 
satsa på sin idrott blir därmed betydelsefullt för idrottarens fortsatta utövande. 
Känslor kan påverka en idrottare på flera sätt och kan delvis förklara variationen i en 
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idrottares prestation (Lazarus, 2000). De uppstår då individen i relation till 
omgivningen tolkar situationen som positiv eller negativ i förhållande till sin strävan 
och sina målsättningar. Att använda sig av känsloreglering kan vara av betydelse för 
idrottaren då svårigheter med att reglera sina känslor kan det leda till ältande och 
negativa uttalanden om sig själv. Detta kan ha en negativ inverkan på prestationen då 
det påverkar idrottarens koncentration och uppmärksamhet. Även motivationen kan 
påverkas negativt vid svårigheter att reglera känslor i samband med idrott (Lazarus, 
2000). Två typer av strategier som kan användas för känsloreglering är omvärdering 
och undertryckande (Gross & John, 2003). Omvärdering handlar om att individen 
tolkar situationen på ett sätt som förändrar hur denne påverkas känslomässigt. Vid 
undertryckande försöker individen hindra de känslor som uppstår i situationen och 
påverkar beteendet. Omvärdering är den känsloreglering som aktiveras tidigt i 
känsloreaktionen jämfört med undertryckande. Omvärdering kan därmed mer 
effektivt påverka vilken utveckling känslan får hos individen medan undertryckande i 
större utsträckning kommer i ett skede då känslan redan haft möjlighet att påverka 
individens beteende. Båda anses vara användbara men i vissa situationer kan den ena 
vara mer fördelaktig än den andra. Utifrån ett mer långsiktigt perspektiv har 
omvärdering resulterat i bättre konsekvenser för individen. Individer som i större 
utsträckning använder omvärdering för att reglera sina känslor har bland annat 
uppvisat högre nivåer av självkänsla, välmående, mer positiva känslor samt mindre 
depressionssymtom (Gross & John, 2003). Att förstå och vara medveten om vilka 
känslor som kan väckas i olika situationer samt att ha strategier för att på ett 
funktionellt sätt kunna hantera dem kan därmed vara av betydelse för idrottare 
(Lazarus, 2000). Exempelvis har idrottares utveckling och prestation främjats när de 
lärt sig hantera ångest inför tävling. Idrottare lärde sig att se ångesten som något 
positivt och naturligt. De utvecklade också specifika psykologiska strategier som var 
hjälpsamma för att reglera och hantera ångest samt negativa tankar inför prestation 
(Hanton & Jones, 1999).   
 
Något som kan inverka på en idrottares prestation är rädsla för att misslyckas. Detta 
kan uppstå då individen tolkar en situation som hotfull, vilket resulterar i tankar som 
kan associeras till obehagliga konsekvenser av att misslyckas (Conroy, 2004). För 
elitidrottande ungdomar får misslyckanden ofta negativa konsekvenser då de utsätts 
för höga prestationskrav samtidigt som deras prestation ständigt utvärderas av 
människor i deras omgivning. Idrottare som uppfattar konsekvenser av misslyckande 
som obehagliga kommer se på misslyckanden som ett hot och kommer vara rädda för 
det. De negativa konsekvenserna av att misslyckas är liknande för både vuxna, 
ungdomar och barn (Sagar, Lavallee & Spray, 2007). Hur maladaptiva olika former av 
rädsla för att misslyckas är kan variera. Hotfulla situationer som associeras med skam 
hos individen verkar vara avgörande för de dysfunktionella aspekterna av rädsla för 
att misslyckas medan rädsla för en osäker framtid kan ha vissa adaptiva 
konsekvenser. Individer som visat på rädsla för att misslyckas har även uppvisat 
högre nivåer av prestationsångest, sämre självkänsla och social kompetens samt 
mindre självbestämmande motivation (Conroy, Coatsworth & Kaye, 2007), vilket kan 
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påverka idrottares prestation och förmåga att utvecklas.  
 
Självreglerat lärande handlar om hur motiverad, metakognitivt och beteendemässigt 
aktiv individen är i sitt lärande och innefattar förmågan att använda sig av olika 
strategier för att nå uppsatta mål (Zimmerman, 1989). Detta har kunnat skilja mellan 
idrottare på olika prestationsnivåer. Idrottare på internationell nivå har visat högre 
självreglerat lärande gällande reflektion än de som befann sig på nationell nivå 
(Jonker, Elferink-Gemser & Visscher, 2010; Toering et al., 2012). Självreglerande 
strategier som reflektion (Cleary & Zimmermann, 2001) och planering (Kitsantas & 
Zimmerman, 2002) har använts i större utsträckning hos de individer som anses vara 
experter inom sin idrott. De som var experter hade högre tro på sin förmåga och 
använde specifika målsättningar och strategier. Vilket bidrog till att bibehålla 
motivation och strävan att lyckas, vilket visar att självreglerat lärande är 
betydelsefullt för idrottare (Cleary & Zimmermann, 2001). 
 
Psykologiska färdigheter är av betydelse för idrottares prestation och utveckling för 
att nå sin fulla potential. Däremot ses idrottares utveckling och väg mot framgång som 
komplex och det framkommer ingen universell idrottsprofil. Snarare har det 
poängterats att individen har unika uppsättning av färdigheter och att dessa utvecklas 
och kompletterar varandra på olika sätt (Abbott & Collins, 2004; Gould et al., 2002). 
Denna komplexitet påverkar arbetet med idrottare och Phillips, Davids, Renshaw och 
Portus (2010) sammanfattade tre aspekter som behöver finnas med i 
utvecklingsarbetet. Den första innebär att identifiera vad individen behöver utveckla 
för att hantera de krav som ställs utifrån idrotten. Den andra handlar om att utveckla 
individens psykologiska färdigheter för att hantera övergångar (exempelvis gå från 
junior till senior) genom att utsättas för utmanande situationer i sin träningsmiljö. 
Den tredje handlar om att ta hänsyn till utvecklingen, att individers inlärning och 
mognad sker i olika takt.  
  
De psykologiska färdigheterna som har betydelse för att utvecklas till elitidrottare 
används och utvecklas olika beroende på ålder, fokus och prestationsdomän och fyller 
en viktig funktion för att kunna hantera utmanande övergångar (exempelvis skador 
eller övergång från junior till senior) under utvecklingen (MacNamara, Button & 
Collins, 2010b). Dessa övergångar kan vara mer eller mindre förväntade (Stambulova, 
Alfermann, Statler, & Côté, 2009). De psykologiska färdigheternas betydelse kan också 
variera beroende på vilket utvecklingsstadium idrottaren befinner sig i (Durand-Bush 
& Salmela, 2002; MacNamara et al., 2010b). Idrottaren behöver balansera krav från 
olika områden i livet samt utveckla färdigheter som kan vara till hjälp för att hantera 
övergångar både inom och utanför idrotten. Därmed kan det vara gynnsamt med ett 
mer holistiskt perspektiv på idrottaren, där idrottaren är någonting mer än bara sin 
idrott. Individen behöver tidigt få hjälp med att träna på att använda sig av 
psykologiska färdigheter för att vara förberedda och klara av framtida övergångar 
(MacNamara & Collins, 2010; Stambulova et al., 2009). I ung ålder behöver individen 
få stöd från andra (till exempel tränare och föräldrar) för att utveckla de psykologiska 
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färdigheterna för att senare kunna använda dem självständigt (MacNamara & Collins, 
2010). Holland, Woodcock och Cumming (2010) betonade behovet av kompetens 
inom utvecklingspsykologi i arbete med unga idrottare men även att utgå från ett 
bredare perspektiv. Mer fokus bör ligga på färdigheter som anses viktiga för livet och 
utveckling (till exempel motivation och självreglerat lärande), inte bara för idrotten 
och prestationen (Holland et al., 2010). 
 
MacNamara, Button och Collins (2010a; 2010b) har utifrån tidigare forskning samt 
egna studier definierat psykologiska färdigheter som behövs för att utvecklas till 
elitidrottare. Dessa benämns som Psychological characteristics of developing 
excellence (PCDE). Begreppet innefattar både strategier som idrottaren använder men 
även emotioner, attityder och strävan hos idrottare att nå sin fulla potential. PCDE 
anses innefatta avgörande färdigheter för individens förmåga att utvecklas, då de 
främjar individens förmåga att hantera övergångar (MacNamara et al., 2010a; 2010b). 
För att främja idrottares utveckling uttrycks ett behov av att finna verktyg för att 
identifiera styrkor och utvecklingsområden inom de psykologiska färdigheterna 
(MacNamara & Collins, 2011).  
 
Forskning belyser (se till exempel MacNamara et al., 2010a; 2010b; Toering et al., 
2012; Van Ypren, 2009) hur psykologiska färdigheter är av betydelse för idrottarens 
utveckling och prestation vilket bör finnas i åtanke vid utvecklingsarbete. Utifrån 
detta blir det av intresse att undersöka några psykologiska färdigheter som har 
betydelse för idrottares förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna att utvecklas och 
nå sin fulla potential. Behovet av att undersöka psykologiska färdigheter hos unga 
idrottare samt hos de som inte ännu nått världselit har betonats (Holland et al., 2010) 
För att skapa mer förståelse kring utveckling av några psykologiska färdigheter 
kommer denna studie undersöka simmare som befinner sig i en ålder där de förväntas 
gå igenom olika övergångar, både inom och utanför idrotten. Studien syftade till att 
undersöka hur motivation, känsloreglering, självreglerat lärande, rädsla för att 

misslyckas och PCDE 1) deskriptivt kan beskrivas för subkategorierna kön, ålder, 
satsning och prestation (FINA-poäng), 2) kan förklara variationen i prestation (FINA-
poäng). 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
I studien deltog 87 simmare mellan 12-27 år (M=16,28, SD=2,04) som var uttagna till 
regions- och riksläger samt ett träningsläger. Simmarna var uttagna till lägren baserat 
på deras prestation och ansågs vara framstående inom sin åldersgrupp. I tabell 1 och 
tabell 2 presenteras deskriptiv information om deltagarna. 
 

 



 7

Tabell 1.  Antal deltagare och könsfördelning 

  Antal % 

Pojkar 48 55,2 

Flickor 39 44,8 

Totalt 87 100 
 
Tabell 2. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), minimum 

(Min), maximum (Max) för deltagarnas träningstimmar, 
satsning och FINA-poäng 
  M  SD  Min. Max. 

Träningstimmar  19,6  4,9  9 40 

Satsning % 89,7 10,6  50 100 

FINA-poäng 688  73  599 1010 
 
Design 
Studien var en tvärsnittsstudie som utgjordes av en enkät. Enkäten innehöll fem 
självskattningsformulär. För att göra jämförelser mellan simmare på olika nivåer 
utgick studien från en inomgruppsdesign. Urvalet skedde genom ett 
tillgänglighetsurval.  
 
Material 
Instrumentet Psychological Characteristics of Developing Excellence Questionnaire 

(PCDE-Q; MacNamara & Collins, 2011) översattes från den engelska versionen till en 
svensk version av författarna. Översättningen kontrollerades genom en 
backtranslation av en oberoende person med engelska som modersmål. Den svenska 
versionen pilottestades på fem individer som ombads kommentera eventuella 
oklarheter med formuläret. Backtranslation och pilottestning resulterade i några 
mindre justeringar för att förtydliga några items. PCDE-Q avser att mäta sex faktorer 
som har betydelse för idrottares utveckling vilka är; 1) stöd för långsiktig framgång, 2) 
visualisering under träning och tävling, 3) hantera press gällande prestation och 
utveckling, 4) förmågan att organisera och delta i träning, 5) utvärdera prestation och 
arbeta med svagheter, samt 6) stöd från andra som bidrar till att uppnå sin fulla 
potential. Instrumentet består av 59 items, exempelvis “för att kunna nå framgång i 
framtiden utvärderar min tränare/ledare mina prestationer mot långsiktiga mål” och 
“jag är villig att pressa mig själv väldigt hårt”. Varje item besvaras utifrån en sexgradig 
likertskala (1 - stämmer inte alls; 6 - stämmer mycket bra). Den engelska versionen 
har visat på god validitet och reliabilitet, där Cronbachs alfa varierade mellan ,70- ,87 
för de sex delskalorna (MacNamara & Collins, 2011). Ett item från delskalan PCDEQ3 
togs bort i efterhand då en felaktighet upptäcktes på en version av enkäten som 
simmare på regions- och rikslägren fick fylla i.  
 
Sport Motivation Scale Revised (SMS-II; Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci & Ryan, 2013) 
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användes för att mäta deltagarnas motivation. Instrumentet utgår från Self-
Determination Theory och består av 18 items. Dessa är indelade i sex delskalor som 
avser att mäta; inre motivation, fyra typer av yttre styrd motivation (integrerad, 
identifierad, introjicerad, extern), och amotivation. Exempel på item är “jag håller på 
med min idrott för att idrott är en väsentlig del av mitt liv” och besvaras utifrån en 
sjugradig likertskala (1 - stämmer inte alls; 7 - stämmer mycket bra). Cronbachs alfa 
för varje delskala varierade mellan ,70- ,88 (Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci & Ryan, 
2013). De sex delskalorna delades in i amotivation, autonom motivation (inre 
motivation, integrerad, identifierad) och kontrollerad motivation (introjicerad, 
extern). 
 
En kortare version av instrumentet Self-Regulation of Learning Self-Report Scale (SRL-

SRS; Toering, Jordet & Ripegutu, 2013) användes för att mäta självreglerat lärande. 
Instrumentet består av 22 items fördelade på tre delskalor. Dessa avser mäta tre 
processer av självreglerat lärande; reflektion, utvärdering och planering. Exempel på 
items är “på varje träning tänker jag på mina styrkor och svagheter och hur jag kan 
förbättra dem” och “jag har ett tydligt individuellt mål för varje träning”. Varje item 
besvaras utifrån en femgradig likertskala (1 - aldrig; 5 - alltid). Cronbachs alfa för 
delskalorna; reflektion ,85, utvärdering ,80 och planering ,76 (Toering, Jordet & 
Ripegutu, 2013). 
 
För att mäta rädsla för att misslyckas användes en kortversion av The performance 

failure appraisal inventory (PFAI) (Conroy, Willow & Metzler, 2002). Instrumentet 
avser mäta generell rädsla för att misslyckas (genrell FF) baserat på fem obehagliga 
konsekvenser vid misslyckanden. Varje konsekvens representeras av ett item vilket 
gör att instrumentet består av totalt fem items. Exempel på item är “när jag misslyckas 
blir personer som är viktiga för mig besvikna” som besvaras utifrån en femgradig 
likertskala (1 - Det tror jag inte alls; 5 - Det tror jag hela tiden). Cronbachs alfa för 
kortversionen var ,72 (Conroy, Willow & Metzler, 2002).  
 
Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Uphill, Lane, & Jones, 2012) användes för att 
mäta hur simmarna använt sig av de två känsloregleringarna omvärdering (sex items) 
och undertryckande (fyra items). Exempel på items är “jag håller mina känslor inom 
mig själv” och “när jag vill känna mer positiva känslor (som glädje eller nöje) så 
ändrar jag vad jag tänker på”. Varje item besvaras utifrån en sjugradig likertskala (1 - 
håller verkligen inte med; 7 - håller verkligen med). Cronbachs alfa för de två 
delskalorna; undertryckande ,70 och omvärdering ,82 (Uphill, Lane, & Jones, 2012). 
Ett item från delskalan Undertryckande togs bort i efterhand då en felaktighet i 
frågeformuleringen upptäcktes.  
 

Prestationsnivå 
Deltagarnas prestationsnivå mättes genom det internationella simförbundets, 
Fédération Internationale de Natation (FINA), poäng. FINA-poäng ger ett beräknat 
värde för simmares prestation och är ett objektivt mått som gör det möjligt att 
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jämföra simmares tävlingsprestationer oavsett gren. De som simmar snabbare får 
högre FINA-poäng än de som simmar långsammare. FINA-poäng räknas ut enligt 
formeln 1000 × �� ÷ ��	. B står för bastiden (det gällande årets världsrekord) för 
grenen och T står för simmarens tid (FINA points scale, 2011). FINA-poäng delades in 
i låg (<650), medel (650-750) och hög (>750) nivå och indelningen gjordes i samtal 
med kontaktperson på Simförbundet. 
 

Satsning 
För att mäta i vilken uträckning deltagarna satsade på sin simning ställdes frågan ”I 
vilken uträckning satsar du på din idrott idag? (0 % = inte alls, 100 % = maximalt)”. 
Frågan besvarades utifrån en skala från 0 till 100 %. 
 
Procedur 
I samtal med kontaktperson på Simförbundet beslöts vilka deltagare som var av 
intresse för studien vilket resulterade i ett tillgänglighetsurval, där simmare från 
regions- och rikslägren samt ett antal landslagssimmare ingick i studien. En enkät 
utformades innehållandes självskattningsformulär som avsåg mäta PCDE, motivation, 
självreglerat lärande, känsloreglering samt rädsla för att misslyckas. Inför lägren 
skickades skriftlig information till simmare och tränare samt till föräldrar som hade 
deltagande barn under 15 år. Tränare och simmare informerades om studiens 
genomförande under lägertiden och förberedelser inför detta. Föräldrarna 
informerades om studiens syfte, frivilligt deltagande och ombads fylla i ett informerat 
samtycke där deras barn tilläts delta. Vid varje insamlingstillfälle fanns en timme 
avsatt för administrering och genomförande av enkäten. Simmarna fick ta del av både 
muntlig och skriftlig information gällande studiens syfte, frivillighet och 
konfidentialitet. En av författarna fanns tillgänglig för att besvara eventuellt frågor 
och funderingar. Det insamlade materialet avkodades sedan och sammanställdes.  
 
Statistiska beräkningar 
Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av SPSS 21.0. För att besvara 
syfte och frågeställning genomfördes deskriptiva uträkningar för medelvärden och 
standardavvikelse. Även reliabiliteten för instrumenten beräknades med Cronbachs 
alfa. Medelvärdesskillnader beräknades genom ANOVA och post hos test Bonferroni 
beräknades för att undersöka mellan vilka grupper skillnaderna fanns. Även 
effektstorleken beräknades som kan delas in i liten (,01) medium (,06), stor (,14) 
(Cohen, 1988). Korrelationsberäkningar genomfördes för att undersöka eventuella 
samband mellan instrumentens delskalor. Korrelationens styrka kan delas in i svag (r 

= ,10) medelstarkt (r = ,30) och starkt (r = ,50) (Borg & Westerlund, 2006). För att 
undersöka variationen i prestation genomfördes regressionsanalyser. Totalt 
genomfördes fyra hierarkiska regressionsanalyser med FINA-poäng som beroende 
variabel. I steg 1 fanns kön och ålder med som oberoende variabler för att kontrollera 
för deras förklaring till variationen. I steg 2 adderades instrumentens delskalor som 
oberoende variabler.  
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Etiska överväganden 
Vid testtillfället fick samtliga deltagare muntlig och skriftlig information om att 
deltagandet var frivilligt och att resultatet skulle återkopplas på gruppnivå. Det 
övergripande syftet med studien presenterades men för att undvika socialt önskvärda 
svar utelämnades vissa detaljer kring sambandet mellan psykologiska färdigheter och 
prestation. Detta bedömdes inte som vilseledande information för deltagarna. 
Informerat samtycke inhämtades från vårdnadshavare för de simmare som var under 
15 år. Studien bedömdes inte vara av etisk känslig karaktär, vilket informerades till 
vårdnadshavare för deltagande barn under 15 år. Samtliga deltagare fick skriva under 
ett informerat samtycke i samband med datainsamlingen. Allt material behandlades 
konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Insamlade enkäter 
avkodades och hölls inlåsta på handledarens rum på Institutionen för psykologi, Umeå 
universitet. 

 
 

Resultat 
 

I Tabell 3 presenteras medelvärden och standardavvikelser totalt för hela gruppen, 
för män och kvinnor samt för åldersgruppers skattningar på de olika delskalorna.  
Även Cronbachs alfa presenteras i tabell 3. Cronbachs alfa ansågs vara god >,70 
(Nunnally & Bernstein, 1994) för alla delskalor förutom undertryckande (,52) och 
PCDEQ4 (,61). Simmarna skattade sig högre inom autonom motivation än inom 
kontrollerad motivation. De skattade sig även högre inom omvärdering än inom 
undertryckande. 
 
Resultat från envägs ANOVA visade flickor skattade sig signifikant högre i rädsla för 
att misslyckas (F (1, 85) = 17,04, p < ,01, η2 = 0,167) jämfört med pojkar. Flickor 
skattade sig även signifikant högre inom delskalan PCDEQ3 (F (1, 85) = 14,88, p < ,01, 
η2 = 0,149) jämfört med pojkar. 
 
Det fanns signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper och delskalan PCDEQ6 (F 
(2, 84) = 4,24, p < ,05, η2 = 0,09). Bonferroni post hoc test visade att skillnaden fanns 
mellan yngsta (<16 år) och mellersta (16-17 år) gruppen (p < ,05), där den yngre 
åldersgruppen skattade sig signifikant högre. Det fanns även signifikanta skillnader 
mellan olika åldersgrupper och FINA-poäng (F (2, 84) = 20,46, p < ,01, η2  = 0,320). 
Bonferroni post hoc test visade att skillnaden fanns mellan den äldsta åldersgruppen 
och de två andra åldersgrupperna, där de äldre hade signifikant högre FINA-poäng.  
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Tabell 3.  Deskriptiv statistik instrument. Tabellen visar medelvärde (M) och standardavvikelse 

(SD) för instrumentens delskalor totalt och uppdelat på kön och ålder samt Cronbach Alpha för 

delskalorna 
 Totalt Pojkar Flickor < 16 år 16-17 år >17 år ∝ 
 M SD M SD M SD M SD M SD M SD  
Självreglerat lärande              
1. Reflektion 3,42 0,64 3,43 0,65 3,41 0,64 3,51 0,67 3,34 0,66 3,46 0,54 0,86 
2. Utvärdering 3,14 0,80 3,06 0,89 3,24 0,69 3,29 0.75 3,10 0,86 2,94 0,73 0,87 
3. Planering 2,65 0,65 2,75 0,67 2,52 0,61 2,75 0,64 2,55 0,66 2,68 0,66 0,72 
Motivation              
4. Autonom 5,32 0,99 5,29 1,10 5,37 0,84 5,47 0,88 5,16 1,14 5,45 0,65 0,88 
5. Kontrollerad 3,08 1,47 2,97 1,11 3,21 1,19 3,14 1,12 3,10 1,23 2,88 1,02 0,76 
6. Amotivation 1,84 1,05 1,74 1,03 1,96 1,08 1,78 1,20 1,96 1,03 1,62 0,68 0,70 
Rädsla för att 
misslyckas              
7. Generell FF 2,24 1,04 1,86 0,83 2,71 1,10 2,26 1,05 2,33 1,08 1,94 0,94 0,89 
Känsloreglering              
8. Omvärdering 4,84 0,97 4,73 0,95 4,98 1,00 5,16 0,92 4,71 0,98 4,48 0,92 0,79 
9. Undertryckande 3,54 1,21 3,58 1,00 3,49 1,44 3,68 1,32 3,48 1,24 3,40 0,81 0,52 
PCDE-Q              
10. PCDEQ11 4,60 0,79 4,59 0,82 4,61 0,76 4,87 0,56 4,45 0,92 4,41 0,66 0,91 
11. PCDEQ22 3,76 0,88 3,80 0,88 3,70 0,88 3,95 0,75 3,62 0,95 3,71 0,92 0,87 
12. PCDEQ33 2,79 0,79 2,51 0,63 3,12 0,85 2,90 0,73 2,84 0,87 2,39 0,58 0,79 
13. PCDEQ44 4,68 0,57 4,72 0,56 4,63 0,59 4,78 0,61 4,59 0,58 4,72 0,45 0,61 
14. PCDEQ55 4,67 0,76 4,67 0,23 4,68 0,69 4,85 0,65 4,52 0,88 4,71 0,57 0,72 
15. PCDEQ66 4,61 0,68 4,58 0,69 4,66 0,67 4,88 0,52 4,46 0,71 4,45 0,75 0,74 
Bakgrundsvariabler              
16. FINA-poäng 688 73,4 682 65,4 696 82,2 659 48,3 679 45,2 781 109,9  
17. Satsning (%) 89,7 10,6 90,3 10,3 88,8 10,9 89,7 11,4 88,6 10,1 92,9 9,9  
1 Stöd för långsiktig framgång, 2 Visualisering under träning/tävling, 3 Hantera press gällande prestation och 
utveckling, 4 Förmågan att organisera och delta i träning, 5 Utvärdera prestation och arbeta med svagheter, 6 Stöd 
från andra som bidrar till att uppnå sin fulla potential 

 
Tabell 4 presenterar medelvärden för satsning och FINA-poäng. Satsning delades in 
låg (50-70 %), medel (71-99 %) och hög (100 %). Även FINA-poäng delades in i låg 
(<649), medel (650-750) och hög (>750). Inom satsning fanns signifikanta skillnader 
mellan olika grupper för satsning och delskalorna planering (F (2, 84)= 3,20, p < ,05, 
η2 = 0,07), amotivation (F (2, 84) = 8,31, p < ,01, η2=0,165) och PCDEQ3 (F (2, 84) = 
5,26, p < ,01, η2 = 0,11). Bonferroni post hoc test visade skillnad inom planering 
mellan hög och låg satsning (p < ,05), där de simmare som ansåg sig satsa mer 
skattade sig högre inom planering. Inom amotivation fanns signifikant skillnad mellan 
grupperna låg och hög satsning (p < ,01) samt medel och hög satsning (p < ,05), där de 
simmare som ansåg sig satsa mindre skattade sig högre inom amotivation. Inom 
PCDEQ3 fanns den signifikanta skillnaden mellan grupperna medel och hög satsning 
(p < ,01), där de som tillhörde gruppen medel skattade sig högre inom PCDEQ3. 
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Resultaten kunde inte visa på några signifikanta medelvärdesskillnader för FINA-
poängsgrupperna. Effektstorleken (η2) varierade från medium till stor (Cohen, 1988). 
 
Tabell 4. Deskriptiv statistik. Tabellen visar medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för 

instrumentens delskalor uppdelat på satsning och FINA-poäng 
 Satsning* FINA-Poäng* 

 Låg Medel Hög Låg Medel Hög 

 M SD M SD M SD M SD M SD M Sd 

Självreglerat lärande             

1. Reflektion 3,19 0,30 3,39 0,68 3,53 0,64 3,35 0,66 3,42 0,65 3,57 0,58 

2. Utvärdering 3,06 0,42 3,12 0,83 3,20 0,85 3,31 0,81 3,02 0,81 3,29 0,74 

3. Planering 2,24 0,48 2,60 0,63 2,82 0,68 2,72 0,65 2,61 0,65 2,65 0,72 

Motivation             

4. Autonom 4,83 1,03 5,42 0,97 5,33 0,99 5,30 1,07 5,32 1,01 5,40 0,71 

5. Kontrollerad 2,81 0,95 3,28 1,12 2,86 1,21 3,28 1,33 3,01 1,07 2,91 1,06 

6. Amotivation 2,78 1,65 1,98 0,96 1,37 0,71 2,24 1,28 1,71 0,95 1,45 0,56 
Rädsla för att 
misslyckas             

7. Generell FF 1,87 0,69 2,45 1,09 2,05 1,02 2,28 1,20 2,19 0,96 2,40 1,09 

Känsloreglering             

8. Omvärdering 4,65 0,95 4,73 0,92 5,05 1,04 4,67 0,88 4,99 1,04 4,55 0,80 

9. Undertryckande 3,19 1,17 3,62 1,37 3.52 0,97 3,77 1,29 3,47 1,22 3,30 0,95 

PCDE-Q             

10. PCDEQ11 4,34 0,48 4,62 0,85 4,63 0,78 4,44 0.95 4,72 0.69 4,39 0,77 

11. PCDEQ22 3,79 0,75 3,90 0,83 3,54 0,95 3,86 0,89 3,73 0,84 3,64 1,06 

12. PCDEQ33 2,83 0,62 3,01 0,82 2,45 0,69 3,02 0,69 2,70 0,80 2,62 0,95 

13. PCDEQ44 4,46 0,70 4,61 0,54 4,86 0,56 4,68 0,56 4,69 0,60 4,69 0,54 

14. PCDEQ55 4,53 0,72 4,66 0,83 4,73 0,69 4,49 0,92 4,76 0,69 4,71 0,64 

15. PCDEQ66 4,19 0,40 4,64 0,65 4,69 0,74 4,58 0,58 4,65 0,70 4,51 0,80 
1 Stöd för långsiktig framgång, 2 Visualisering under träning/tävling, 3 Hantera press gällande prestation 
och utveckling, 4 Förmågan att organisera och delta i träning, 5 Utvärdera prestation och arbeta med 
svagheter, 6 Stöd från andra som bidrar till att uppnå sin fulla potential, *Satsning: Låg (50-70 %) Medel 
(71-99 %) Hög (100 %), *FINA-poäng: Låg (<649) Medel (650-750) Hög (>750) 
 
Tabell 5 presenterar korrelationer mellan instrument och delskalor utifrån Pearsons 
korrelationskoefficient. Från tabellen framgår att självreglerat lärande korrelerade 
signifikant positivt med PCDE-Q, vilket gällde alla delskalor förutom utvärdering och 
PCDEQ3. Desto högre skattningar på självreglerat lärande desto högre tenderade 
simmarna att skatta sig inom PCDE-Q. Självreglerat lärande korrelerade även 
signifikant positivt med autonom motivation och omvärdering. Ju högre skattningar 
inom självreglerat lärande desto mer tenderade simmarna att skatta sig högt inom 
autonom motivation och omvärdering. Från tabellen framgår även att Generell FF 
korrelerade signifikant positivt med kontrollerad motivation och PCDEQ3, vilket visar 
att simmare som skattade sig högre på generell FF även tenderade att skatta sig högre 
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inom kontrollerad motivation och PCDEQ3. 
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Tabell 5. Korrelationer mellan instrumentens delskalor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Självreglerat lärande                

1 Reflektion 1               

2. Utvärdering ,72** 1              

3. Planering ,69** ,64** 1             

Motivation                

4. Autonom ,45** ,41** ,43** 1            

5. Kontrollerad -,06 ,04 ,07 ,23* 1           

6. Amotivation -,18 -,09 -,23* -,38** ,31** 1          

Rädsla för att misslyckas                

7. Generell FF -,13 ,10 -,13 ,00 ,39** ,26* 1         

Känsloreglering                

8. Omvärdering ,39** ,29** ,37** ,32** -,05 -,19 -,07 1        

9. Undertryckande ,12 ,18 ,27* ,07 ,26* ,16 ,11 ,06 1       

PCDEQ                

10. PCDEQ11 ,50** ,36** ,39** ,35** -,12 -,22* -,07 ,45** ,08 1      

11. PCDEQ22 ,46** ,38** ,45** ,20 ,23* ,07 -,08 ,32** ,21* ,42** 1     

12. PCDEQ33 -,27* ,02 -,26* -,24* ,37** ,41** ,68** -,29** ,03 -,21 -,11 1    

13. PCDEQ44 ,59** ,44** ,62** ,43** ,04 -,30** -,10 ,44** ,14 ,43** ,48** -,27* 1   

14. PCDEQ55 ,66** ,48** ,55** ,33** -,04 -,28** -,15 ,49** ,15 ,48** ,52** -,24* ,56** 1  

15. PCDEQ66 ,43** ,38** ,36** .38** -,02 -,28** -,13 ,42** ,07 ,72** ,43** -,21* ,40** ,45** 1 
**p<,01 *p<,05 1 Stöd för långsiktig framgång, 2 Visualisering under träning/tävling, 3 Hantera press gällande prestation och utveckling, 4 Förmågan att organisera 
och delta i träning, 5 Utvärdera prestation och arbeta med svagheter, 6 Stöd från andra som bidrar till att uppnå sin fulla potential 
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Hierarkiska regressionsanalyser med FINA-poäng som den beroende variabeln 
genomfördes för att undersöka om någon av delskalorna kunde förklara variationen i 
prestation (FINA-poäng). Sammanlagt genomfördes fyra hierarkiska 
regressionsanalyser. I steg 1 fanns kön och ålder som oberoende variabler. Dessa 
förklarade 56 % av variationen i FINA-poäng. I tre av de fyra analyserna kunde inte 
steg 2 (PCDEQ, självreglerat lärande och känsloreglering/rädsla för att misslyckas) 
bättre förklara variationen i prestation än kön och ålder (se Tabell 6-8). Regressionen 
i steg 2 med kön, ålder, autonom- och kontrollerad motivation samt amotivation som 
oberoende variabler var signifikant och kunde förklara 60 % av variationen i 
prestation. Amotivation var negativt relaterat till FINA-poäng (β= -,24**). Detta tyder 
på att högre FINA-poäng delvis kan förklaras av lägre amotivation.  
 
Tabell 6. Hierarkisk multipel regressionsanalys för prediktion av FINA-poäng 

från PCDE-Q 
FINA-poäng  

B SE B β R2 ΔR2 
Steg 1 0,56***  
Kön 57,14 11,36 ,39***  
Ålder 28,68 2,79 ,80***  

 
Steg 2 ,60 ,038 
Kön 65,78 12,20 ,45***  
Ålder 28,97 2,96 ,80***  
PCDEQ11 8,75 10,05 ,09  
PCDEQ22 2,75 7,67 ,03  
PCDEQ33 -14,80 7,73 -,16  
PCDEQ44 -13,68 11,86 -,11  
PCDEQ55 7,96 9,28 ,08  
PVDEQ66 -4,93 11,63 -,04  
***p<,001 1 Stöd för långsiktig framgång, 2 Visualisering under träning/tävling, 3 Hantera 
press gällande prestation och utveckling, 4 Förmågan att organisera och delta i träning, 5 

Utvärdera prestation och arbeta med svagheter, 6 Stöd från andra som bidrar till att uppnå 
sin fulla potential 

 
Tabell 7. Hierarkisk multipel regressionsanalys för prediktion av FINA-poäng 

från självreglerat lärande 
FINA-poäng  

B SE B β R2 ΔR2 
Steg 1 0,56***  
Kön 57,14 11,36 ,39***  
Ålder 28,68 2,79 ,79***  

 
Steg 2 0,59 ,023 
Kön 52,33 11,92 ,36***  
Ålder 28,13 2,81 ,78***  
Reflektion 24,11 13,14 ,21  
Utvärdering 0,45 10,29 ,00  
Planering -18,96 12,25 -,17  
***p<,001 
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Tabell 8. Hierarkisk multipel regressionsanalys för prediktion av FINA-poäng 

från känsloreglering/rädsla för att misslyckas 
FINA-poäng  

B SE B β R2 ΔR2 
Steg 1 ,56***  
Kön 57,14 11,36 ,39***  
Ålder 28,68 2,79 ,80***  

 
Steg 2 ,57 ,012 
Kön 59,47 12,75 ,40***  
Ålder 29,95 2,94 ,83***  
Omvärdering 7,21 5,68 ,10  
Undertryckande 2,87 4,57 ,05  
Generell FF -2,32 5,71 -,03  
***p<,001 

 
Tabell 9. Hierarkisk multipel regressionsanalys för prediktion av FINA-poäng 

från motivation 
FINA-poäng  

B SE B β R2 ΔR2 
Steg 1 ,56***  
Kön 57,14 11,36 ,39***  
Ålder 28,68 2,79 ,80***  

 
 

Steg 2 ,60* ,042 
Kön 60,43 11,07 ,41***  
Ålder 28,57 2,72 ,79***  
Autonom -7,95 6,14 -,11  
Kontrollerad 3,70 5,16 ,06  
Amotivation -16,97 5,91 -,24**  
***p<,001 **p<,01 *p<,05 

 
 

Diskussion 
 

Studien hade två övergripande syften. Den första var att undersöka hur motivation, 
känslorreglering, självreglerat lärande, rädsla för att misslyckas och PCDE kunde 
beskrivas deskriptivt för subkategorierna kön, ålder, satsning och prestation (FINA-
poäng). Den andra delen av syftet var att undersöka om motivation, känsloreglering, 
självreglerat lärande, rädsla för att misslyckas och PCDE kunde förklara variationen i 
prestation (FINA-poäng).   
 

Inom subkategorin ålder visar resultatet att stöd kan skilja sig beroende på ålder. Den 
yngsta åldersgruppen skattade sig signifikant högre på delskalan som utvärderar hur 
andra stöttar individen för att utvecklas och kunna nå sin fulla potential (PCDEQ6). 
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Detta är i linje med tidigare forskning som visat att unga idrottare behöver mer stöd 
från andra för att utveckla och använda psykologiska färdigheter medan äldre lär sig 
att mer självständigt hantera detta (MacNamara & Collins, 2010). Detta skulle kunna 
förklara varför yngre simmare skattade sig högre inom delskalan. För att simmarna 
ska nå sin fulla potential kan användningen av stöd ses som positivt, detta stöds av 
tidigare forskning, som visat att de idrottare som sökte stöd i ung ålder även var de 
som blev framgångsrika (Van Ypren, 2009). Stöd kan innefatta att idrottaren aktivt tar 
kontakt med andra för att få råd och hjälp med sitt idrottande (Van Ypren, 2009) eller 
att omgivningen utmanar idrottaren för att möjliggöra träning av psykologiska 
färdigheter (MacNamara & Collins, 2010; Phillips et al., 2010).  
 

Simmare som uppgav att de satsade mycket på sin idrott skattade i större 
utsträckning att de använde sig av planering, hade lägre nivåer av amotivation och 
mindre behov av stöd för att hantera press gällande utveckling och prestation 
(PCDEQ3). Att inte vara motiverad till sin idrott skulle kunna påverka i vilken 
utsträckning individen uppfattar sig satsa på sin idrott. Detta skulle kunna förklara 
varför amotivation skiljde sig mellan de som ansåg sig satsa 100 % jämfört med de 
som ansåg sig satsa mindre än det. Planering handlar om att individen inför en 
aktivitet tänker igenom och planerar för att kunna förbättra sig under genomförandet 
av aktiviteten (Ertmer & Newby, 1996). Simmare som skattat sig satsa mer på sin 
idrott kanske också är beredda att investera mer och vilja utvecklas som simmare, 
vilket skulle kunna leda till att de i större uträckning använder sig av planering än de 
som satsar mindre. Däremot har självreglerat lärande har betydelse för idrottares 
utveckling och prestation (Holland et al., 2010; Toering et al., 2012) då experter i 
tidigare studie visat att de i större uträckning använder sig av planering (Kitsantas & 
Zimmerman, 2002). Det bör poängteras att även om simmarna har uppgett att de 
satsar mer behöver det inte betyda att de presterar bättre. Det kan även tänkas att 
innebörden av ordet satsning skiljer sig mellan simmarna, som skulle kunna ha 
påverkat hur de svarat i enkäten. Eftersom de flesta simmarna i studien befinner sig i 
en ålder där de fortfarande går i skolan skulle detta kunna innebära att de inte anser 
sig satsa 100 % på sin idrott, då det krävs prestation och satsning inom flera domäner. 
 

Inom subkategorin kön tenderade flickorna att ha högre nivåer av rädsla för att 
misslyckas (Generell FF) och att vara i större behov av stöd för hantering av press 
gällande prestation och utveckling (PCDEQ3) jämfört med pojkarna. Även om det 
finns en skillnad mellan könen går det inte att uttala sig om vilken konsekvens av 
rädsla för att misslyckas som det handlar om, i vilken utsträckning det är adaptivt 
eller maladaptivt för simmaren. Majoriteten av studiens deltagare är däremot unga, 
under 18 år, och högpresterande inom sin idrott. Detta kan enligt Sagar et al. (2007) 
vara faktorer som bidrar till höga prestationskrav och upplevd press från 
omgivningen, som kan leda till rädsla för att misslyckas. Rädsla för att misslyckas har i 
en tidigare studie haft ett samband med lägre självkänsla och mindre 
självbestämmande motivation (Conroy et al., 2007). Hög självkänsla och mer 
självbestämmande motivation är positivt för prestation, utveckling (Durand-Bush & 
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Salmela, 2002; Gillet et al., 2009; Gould et al., 2002) och välmående (Deci & Ryan, 
2008). Därmed kan det vara betydelsefullt att vara uppmärksam på och arbeta med 
simmarnas rädsla för att misslyckas, framförallt hos flickorna.  
 

Inom den psykologiska färdigheten känsloreglering använder simmarna i denna 
studie sig av omvärdering snarare än att trycka bort känslorna. Detta kan ses som en 
styrka då omvärdering tidigare har visats vara mer gynnsam utifrån ett långsiktigt 
perspektiv för individens välmående medan undertryckande har kunnat leda till 
ältade av negativa känslor (Gross & John, 2003). Om negativa känslor och tankar får 
för mycket uppmärksamhet och individen försöker undvika dem på olika sätt, kan det 
leda till beteenden som inte riktar sig mot uppsatta mål vilket inte leder till förbättrad 
prestation (Gardner & Moore, 2004). Då det tidigare visat hur idrottares medvetenhet 
och förmåga att på ett funktionellt sätt hantera sina känslor främjar både prestation 
och utveckling för att kunna nå sin fulla potential som idrottare (Lazarus, 2000; 
Hanton & Jones, 1999) kan det vara av vikt att fortsätta att stärka denna färdighet hos 
simmarna. En metod som utvecklats för att hjälpa idrottare hantera och förhålla sig 
till sina känslor, tankar och beteenden är Mindfulness-Acceptance-Commitment 
(Gardner & Moore, 2004). Denna metod grundar sig i att individen ska vara mer 
uppmärksam på sin omgivning, acceptera tankar och känslor, vara villig att 
uppmärksamma både negativa och positiva känslor och tankar och att vara icke-
dömande mot sina upplevelser. Detta kan främja idrottarens prestation men även 
beslutsfattande, tillfredställelse och utveckling (Gardner & Moore, 2004). Utifrån 
denna metod skulle simmarna kunna fortsätta stärka och utveckla färdigheten 
känsloreglering samt finna sätt att hantera rädsla för att misslyckas. Det positiva 
sambandet mellan omvärdering och delskalorna för självreglerat lärande skulle kunna 
antyda att simmare som har bättre förmåga att känna igen och upptäcka sina känslor i 
samband med sitt idrottande även i större utsträckning använder reflektion, 
utvärdering och planering.  
 
Korrelationer mellan de olika instrumentens delskalor visade flera signifikanta och 
positiva samband. Detta skulle kunna betyda att instrumenten i enkäten mäter 
liknande färdigheter som samvarierar med varandra. Självreglerat lärande hade ett 
samband med autonom motivation. Detta stämmer överens med tidigare forskning, då 
det inom självreglerat lärande finns en motivationsaspekt som inverkar på individens 
vilja att lära sig och strävan mot uppsatta mål (Zimmerman, 1989). Sambandet mellan 
självreglerat lärande och delskalorna i PCDE-Q var positivt inom fem av de sex 
delskalorna samt negativ korrelerad med en delskala. Tre av dessa fem delskalor 
mäter visualisering under träning och tävling, förmågan att organisera och delta i 
träning, utvärdera prestation och arbeta med svagheter vars innehåll överlappar 
begreppet självreglerat lärande. De andra två delskalorna handlar om stöd för 
långsiktig framgång samt stöd från andra som bidrar till att uppnå sin fulla potential. 
Då tidigare forskning har kunnat visa att unga idrottare behöver hjälp med att 
använda och utveckla psykologiska färdigheter (MacNamara & Collins, 2010), skulle 
resultaten kunna tyda på att stöd är viktigt för användandet av självreglerat lärande.  
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Tidigare forskning har visat på ett samband mellan rädsla för att misslyckas och 
amotivation (Conroy et al., 2007). Resultaten från denna studie går i linje med detta 
men fann även ett samband mellan rädsla för att misslyckas och kontrollerad 
motivation. Flera av de obehagliga konsekvenserna av att misslyckas handlar om att 
andras förväntningar på den egna prestationen (Conroy et al., 2002). Då kontrollerad 
motivation handlar om att beteendet regleras utifrån (Deci & Ryan, 2008) skulle 
sambandet kunna tyda på att simmare som styrs av mer kontrollerad motivation, som 
är mindre självbestämmande, också tenderar att ha rädsla kring omgivningens tankar 
och förväntningar kring sitt idrottande. Med tanke på att även delskalan hantera press 
gällande prestation och utveckling (PCDEQ3) korrelerar med rädsla för att misslyckas 
och mer kontrollerad motivation skulle detta kunna tolkas som att simmare utöver 
upplevda förväntningar från omgivningen även upplever svårigheter att hantera 
pressen. Det kan därmed vara av betydelse att stödja simmare som uppvisar mer 
rädsla för att misslyckas.  
 

Andra delen av studiens syfte var att undersöka om variationen i prestation (FINA-
poäng) kunde förklaras av någon av de psykologiska färdigheterna. Resultaten visade 
att kön och ålder förklarade den största variationen i prestation hos simmarna (56 %) 
utöver detta bidrog amotivation signifikant med ytterligare 4 %. Detta betyder att ju 
mindre amotivation en simmare skattar desto högre FINA-poäng presterar den. Detta 
samstämmer med tidigare forskning som belyst att mer motivation och hängivenhet 
bidrar till prestation (se till exempel Gillet et al., 2009; Gould et al., 2002; MacNamara 
et al., 2010a). Resterande regressionsanalyser visade att ingen av de andra 
psykologiska färdigheterna bättre kunde förklara variationen i prestation. Ett 
problem med att använda FINA-poäng som prestationsmått är att samma FINA-poäng 
kan vara mer eller mindre bra beroende på ålder. En ung simmare med 700 i FINA-
poäng kan för sin ålder ha en hög prestation medan en äldre simmare med samma 
FINA-poäng har en lägre prestation. Ålder är något som påverkade FINA-poängen då 
den äldsta åldersgruppen var de som hade signifikant högre FINA-poäng jämfört med 
de yngre. Det återfanns inte heller några signifikanta medelvärdesskillnader baserat 
på FINA-poäng och de olika instruments delskalor. Dessa resultat skulle kunna bero 
på att gruppen i studien var för homogen gällande ålder och prestation, då deltagarna 
var uttagna till läger baserat på prestation. En annan aspekt som skulle kunna påverka 
resultatet är social önskvärdhet, då enkäten fylldes i under ett läger där de kan ha 
upplevt krav att uppvisa goda färdigheter och därmed skattat sig högre.  
 
Simmarna i denna studie befinner sig i en ålder där de har gått, går och kommer att gå 
igenom flera övergångar, som att gå från junior till senor, gå från högstadiet till 
gymnasiet, ta studenten och påbörja vuxenlivet. Resultaten tyder på vissa skillnader i 
de psykologiska färdigheterna mellan åldersgrupperna. Detta kan tolkas som att 
simmarna har mer “behov” av vissa psykologiska färdigheter i en viss ålder, vilket 
samstämmer med tidigare forskning (Durand-Bush & Salmela, 2002; MacNamara et 
al., 2010b; Stambulova et al., 2009). I resultaten framkommer att stöd är något som 
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simmarna både använder och är i behov av för att hantera situationer i samband med 
sitt idrottande. Däremot verkar rädslan för att misslyckas delvis handla om att göra 
andra viktiga personer i deras omgivning besvikna. Utifrån detta skulle det också 
kunna vara så att stöd i vissa fall också kan uppfattas som press. Även om simmare är i 
behov av och använder stöd skulle det vara intressant att undersöka i vilken 
uträckning stödet kan upplevas som press. Då stöd i en tidigare studie visats vara 
viktig för att idrottare ska kunna hantera exempelvis övergångar (Stambulova, et al., 
2009) kan det vara av vikt att undersöka de individuella simmarnas upplevelse av 
stöd och press för att främja deras utveckling. Ett individuellt perspektiv vid 
utvecklingsarbete är något som tidigare har belysts (Phillips et al., 2010). Att 
identifiera utvecklingsområden och styrkor hos individen genom 
självskattningsformulär kan vara användbart för att förstå och utveckla simmarna 
utifrån deras behov och mognad.  
 
FINA-poäng som ett objektivt prestationsmått i denna studie kan ifrågasättas då det 
blir problem eftersom måttet inte tar hänsyn till ålder. Eftersom studiens 
prestationsmått är känsligt för ålder kan det bidragit till att inga av de psykologiska 
färdigheterna i studien, förutom amotivation, kunde förklara variationen i prestation. 
Prestationsmåttet hade behövt kombineras med ytterligare mått, till exempel en 
ranking av simmarna. Med tanke ålderns stora inverkan på FINA-poängen hade det 
varit intressant att inkludera fler simmare, som bidragit till en större spridning i 
FINA-poäng, alltså simmare på en högre respektive lägre prestationsnivå. Resultatet 
för den översatta versionen av instrumentet PCDE-Q tyder på god reliabilitet inom 
flera delskalor. I framtida studier behöver den svenska versionen valideras och 
reliabilitetstestas för att kontrollera dess användbarhet och korrekthet. Delskalorna 
PCDEQ1 och PCDEQ6 korrelerade högt i denna studie, vilket även framkommit i 
tidigare studie (MacNamara & Collins, 2011). Ytterligare reliabilitetstestning kan 
därmed anses önskvärt.  
 
Sammanfattningsvis tyder resultaten från studien på att det finns skillnader i de 
psykologiska färdigheterna beroende på kön, ålder och satsning. Kön och ålder har 
också betydelse för prestationen samtidigt som de psykologiska färdigheterna inte 
kan förklara variationen i prestation förutom för amotivation. Studien pekar även på 
hur förmågan att förhålla sig till sina känslor, i denna studie genom omvärdering, är 
av betydelse för idrottaren, vilket har visat sig i tidigare forskning. Detta är av intresse 
att undersöka i framtida forskning i förhållande till rädsla för att misslyckas. Studiens 
resultat kan ha begränsas av antal deltagare men även spridningen i ålder och FINA-
poäng. Det har framkommit styrkor och utvecklingsområden inom de olika 
subkategorierna. I framtiden skulle självskattningsformulären möjligtvis kunna 
användas för att individuellt identifiera och utvärdera simmarnas psykologiska 
färdigheter.   
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