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Individer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), IK<70, tenderar att ha lägre självkänsla än 
individer utan IF. Låg självkänsla korrelerar med psykisk ohälsa, såsom depression, ångest och 
ätstörningar. Global självkänsla, en individs generella uppfattning av sig själv och sitt värde, påverkar 
och påverkas av undergrupper, såsom idrottslig kompetens (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). 
Studier utanför Sverige visar att deltagande i organiserad idrottsverksamhet ökar global självkänsla 
och idrottslig kompetens hos individer med IF. Denna studies syfte var att undersöka självkänsla och 
idrottslig kompetens hos idrottare, 16 år och äldre, inom Special Olympics i Sverige. Deltagarnas (N 
= 78) resultat på självskattningsformulären; The Adapted Rosenberg Self-Esteem Scale (M = 15.79) 
och delskalan Idrottslig kompetens i PSPP-R (M = 20.90), indikerade måttlig global självkänsla och 
hög idrottslig kompetens, samt att kvinnliga deltagare respektive Precampsdeltagare, som 
förberedde sig inför ett internationellt mästerskap, skattade sig signifikant lägre än manliga 
deltagare respektive icke-Precampsdeltagare. Framtida studier bör fokusera på utveckling av 
instrument för individer med IF och idrottsverksamheter bör arbeta för att stärka självkänslan och 
idrottsliga kompetensen hos kvinnliga idrottare med IF. 
 
 
Individuals with intellectual disabilities (ID), IQ<70, tend to have lower self-esteem than individuals 
without ID. Low self-esteem is correlated with mental illnesses, such as depression, anxiety and 
eating disorders. Global self-esteem, an individual's overall perception of itself and its value, affects 
and is affected by subgroups, such as sport competence (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). 
Studies outside of Sweden shows that participation in organized sports activities increase global self-
esteem and sport competence among individuals with ID. The purpose of this study was to 
investigate self-esteem and sport competence among athletes, aged 16 and above, in Special 
Olympics Sweden. Participants (N = 78) results on the self-assessment forms; The Adapted 
Rosenberg Self-Esteem Scale (M = 15.79) and the subscale Sport competence in PSPP-R (M = 20.90), 
indicated moderate global self-esteem and high sport competence. Female participants and Precamp 
participants, preparing themselves for an international championship, reported significantly lower 
results than male participants and non-Precamp participants, respectively. Future studies should 
focus on the development of instruments for individuals with ID and sport organizations should work 
to strengthen self-esteem and sport competence among female athletes with ID. 
 
 

Intellektuell funktionsnedsättning (IF), även kallad psykisk utvecklingsstörning, 
definieras som “Ett tillstånd med fördröjd eller inkomplett utveckling av förståndet 
som främst karakteriseras av en nedsättning av de färdigheter som mognar under 
utvecklingstiden och som bidrar till den generella intelligensnivån, såsom kognition, 
språk, motorik och sociala färdigheter.” (Socialstyrelsen, 2010, s. 196). Psykologisk 
utredning av IF sker vanligen genom upprepade helhetsbedömningar av individens 
mentala funktionsnivå, innehållande standardiserade intelligenstest samt 
bedömning av social anpassningsförmåga. För att uppfylla diagnosen ska individens 
resultat på intelligenstestet motsvara en global intelligenskvot (IK) på mindre än 70. 
Utsträckningen av IF klassas som lindrig, medelsvår, svår eller grav. Med tiden kan 
den sociala anpassningen och intellektuella förmågan ändras. Oavsett individens 
funktionsnivå kan rehabilitering och träning användas för att öka individens 
förmågor (Socialstyrelsen, 2010). 
 



3 

Individer med IF är en socialt utsatt grupp som ofta upplever social exkludering 
(Dowling, Hassan, & McConkey, 2012). Jämfört med individer utan IF har dessa 
individer högre prevalens gällande psykisk ohälsa (Clay & Thomas, 2005; Einfeld, 
Ellis, & Emerson, 2011) och lägre självkänsla (Dagnan & Waring, 2004; 
Garaigordobil & Pérez, 2007; Masi, Mucci, Favilla, & Poli, 1999). En kinesisk studie 
har dock funnit att individer med IF över 16 år har högre självkänsla vilket tros bero 
på god integrering i samhället (Li, Tam, & Man, 2006). En hög självkänsla är en viktig 
komponent för att människor ska kunna leva ett tillfredsställande liv och har visat 
sig ha en central roll i flera aspekter gällande psykiskt välmående (Coopersmith, 
1967) såsom subjektivt välmående, lycka, livstillfredsställelse och skydd mot stress 
(Diener & Diener, 1995). Låg självkänsla är däremot ofta relaterat till psykisk ohälsa 
som depression, ångest (Watson, Suls, & Haig, 2002) och ätstörningar (Polivy & 
Herman, 2002). Utifrån detta är det viktigt att utöka kunskapen om och stärka 
självkänslan hos individer med IF. 
 
I den psykologiska forskningen om självkänsla var James (1890) en av pionjärerna 
vilken beskrev självet som uppbyggt av flera delar varav en del var självkänsla, det 
vill säga resultatet av en individs kompetens dividerat med de krav som individen 
upplever. Självkänsla är idag ett av de mest undersökta områdena inom psykologin, 
men trots ett stort forskningsintresse finns det idag inte någon enhetlig definition 
och syn på begreppet, utan flera definitioner vilka grundar sig i olika teorier 
(Lindwall, 2011). Olika forskare och teoretiker har också valt att benämna 
självkänsla med varierande ord såsom självvärde, självrespekt, självförtroende och 
självutvärdering (Wells & Marwell, 1976). Ett annat begrepp som ofta används i 
samband med självkänsla är självbegreppet, vilket är en individs beskrivning av sig 
själv, medan självkänsla är den utvärdering en individ gör av sin beskrivning 
(Campbell et al., 1996; Findlay & Bowker, 2009). Självbegreppet och självkänsla är 
dock svåra att särskilja, då det är svårt att beskriva någonting utan att samtidigt 
utvärdera det (Lindwall, 2011), vilket gör att många forskare likställer begreppen i 
sina teoretiska modeller (Shavelson et al., 1976). Utifrån detta kommer självkänsla 
fortsättningsvis användas för både självkänsla och självbegreppet. 
 
Ett av de mest använda perspektiven gällande självkänsla kallas global självkänsla, 
vilket är individens generella uppfattning om sig själv och sitt värde, och anses vara 
relativt konstant över olika situationer och tid (Lindwall, 2011). Global självkänsla 
kan ses som individens attityder mot självet som eget objekt, vilka fungerar precis 
som attityder mot andra objekt i omgivningen, bestående av uppfattningar, fakta 
och värderingar samt individens tendens att tolka självet positivt eller negativt 
(Rosenberg, 1965). 
 
Ett annat perspektiv som grundades av James (1890) och som förespråkas än idag 
är en hierarkisk indelning av självkänsla, där självkänslan består av flera 
självuppfattningar inom olika domäner (Harter, 1985). Den multidimensionella 
modell som har mest stöd i forskning (Harter, 1985; Hattie & Marsh, 1996; Marsh, 
1986, 1987) är framtagen av Shavelson et al. (1976) (se Figur 1) och delar in global 
självkänsla i akademisk och icke-akademisk självkänsla. Icke-akademisk självkänsla 
består av social självkänsla, emotionell självkänsla och fysisk självkänsla. Varje 
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Icke-akademisk självkänsla 

undergrupp till global självkänsla har egna undergrupper, och de nivåer som 
återfinns i modellens topp ses som mer stabila över tid än nivåer som återfinns 
längre ned i modellen såsom specifika situationer där individen får nya upplevelser.  
 

 

Figur 1. Den multidimensionella modellen av självkänsla. En anpassning och svensk översättning efter 
Shavelson, Hubner och Stanton (1976). 

 

Tidigt i en människas liv har modellen inte några mellanlager utan den globala 

självkänslan är situationsspecifik (Shavelson et al., 1976). Självkänsla utvecklas 

sedan i takt med mental utvecklingsålder (Nader-Grosbois, 2014) vilket gör att 

självkänslautvecklingen för individer med IF blir försenad (Fiasse & Nader-

Grosbois, 2012; Maïano, Morin, Bégarie, & Ninot, 2011). För individer utan IF 

utvecklas självkänslan i takt med att den mentala utvecklingsåldern ökar, vilket 

innebär en kognitiv mognad och ökad förståelse av sig själv som med tiden börjar 

utvärderas (Burton & Mitchell, 2003). Den ökade kognitiva förmågan, som leder till 

att barnet kan särskilja sig från andra, tillsammans med att individen upplever nya 

situationer som inte passar in i befintliga undergrupper gör att nya undergrupper 

(Bruner, 1958) och mellanlager skapas vilket leder mot en mer differentierad 

självkänsla (Shavelson et al., 1976). Självkänslan sjunker sedan under tonåren 

(Robins & Trzesniewski, 2005), vilket tros bero på flera faktorer såsom att individen 

får en förändrad kroppsuppfattning, ökad abstrakt tankeförmåga och börjar i 

högstadiet, vilket är mer krävande. Vid övergång till vuxen ålder ökar självkänslan, 

vilket tros bero på att individen får en högre status, får en större upplevelse av 

kontroll, blir mer emotionellt stabil (Robins & Trzesniewski, 2005), samt tar färre 

risker (Erol & Orth, 2011). Självkänslan blir som högst vid 50-60 års ålder (Robins 

& Trzesniewski, 2005). 

 

Genom livet utvärderar individer sig själv kontinuerligt i förhållande till sin 

omgivning såsom signifikanta andra och samhällsideal vilket gör att självkänslan 

förändras (Shavelson et al., 1976). Utvärderingen påverkas av hur viktig individens 

kompetens inom de olika undergrupperna är för individen (James, 1890; Lindwall, 

Aşçi, Palmeira, Fox, & Hagger, 2011). Utifrån den multidimensionella modellen 

Global 
självkänsla

Akademisk 
självkänsla

Skolämne 1 Skolämne 2

Social 
självkänsla

Kamrater
Signifikanta 

andra

Emotionell 
självkänsla

Specifika 
emotionella 

tillstånd

Fysisk 
självkänsla

Idrottslig 
kompetens

Kropps-
uppfattning



5 

(Shavelson et al., 1976) har det vuxit fram två sätt som självkänsla anses förändras 

på (Lindwall, 2011); uppifrån- och- ner modellen där individens globala självkänsla 

anses påverka självkänsla inom de olika undergrupperna (Brown, 1993, refererat i 

Lindwall, 2011), samt nerifrån-och-upp modellen där individens självkänsla på 

lägre nivåer inom de olika undergrupperna anses påverka den globala självkänslan 

(Harter, 1999). Forskningen är tvetydig gällande vilken av modellerna som stämmer 

mest med verkligheten (Lindwall, 2011) och ett horisontellt perspektiv har även 

föreslagits (Marsh & Seeshing Yeung, 1998), vilket innebär att varje hierarkisk nivå 

tenderar att predicera sig själv. 

 

Den multidimensionella modellens (Shavelson et al., 1976) del för fysisk självkänsla 
har vidareutvecklats av Fox och Corbin (1989) vilka delar in den i fyra 
undergrupper; idrottslig kompetens, kroppsattraktivitet, fysisk styrka och fysisk 
kondition. Varje underområde har precis som i Shavelsons et al. (1976) 
ursprungliga modell undernivåer i modellen ned till situationsspecifika upplevelser 
(Fox & Corbin, 1989). Idrottslig kompetens består av individens upplevda förmåga 
att lära sig idrottsaktiviteter, utöva idrottsaktiviteter, och självförtroende vid 
utövande av idrottsaktiviteter (se Figur 2). Kroppsattraktivitet innefattar individens 
utseenderelaterade självförtroende, hur attraktiv den egna kroppen upplevs samt 
upplevd förmåga att bibehålla en attraktiv kropp. Fysisk styrka består av individens 
förmåga att bygga muskler, styrka och självförtroende i situationer där styrka krävs. 
Fysisk kondition innehåller individens upplevelse av den egna nivån av fysisk 
kondition, uthållighet och form. Det underområde som har störst inverkan på den 
fysiska självkänslan är kroppsattraktivitet (Fox, 1997, refererat i Lindwall, 2004). 
Detta tros bero på att vårt fysiska utseende hela tiden exponeras för och utvärderas 
av människor i vår omgivning samt att en vacker kropp är förknippad med en hög 
fysisk och global självkänsla (Harter, 1993, refererad i Lindwall, 2004; Soenstrom, 
1997, refererad i Lindwall, 2004).  
 

 

Figur 2. Modell för Idrottslig kompetens (Fox, 1998, refererat i Lindwall, 2004). En anpassning och svensk 
översättning efter Lindwall (2004). 
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Fysisk aktivitet kan definieras som ”all kroppsrörelse producerad av skelettmuskler 
som kräver energiförbrukning” (författarnas översättning, World Health 
Organization, 2015b). Bristande fysisk aktivitet rankas som världens fjärde största 
riskfaktor för förtidig död vilket lett till att människor rekommenderas att vara 
fysiskt aktiva då det minskar risken för depression, diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdomar, frakturer, övervikt och olika cancersorter (World Health 
Organization, 2015b). Ett begrepp som inkluderas i fysisk aktivitet är fysisk träning 
vilket avser aktiviteter som utförs med syftet att behålla eller förbättra någon del av 
den fysiska konditionen, och som planeras samt genomförs upprepade gånger i 
strukturerad form (World Health Organization, 2015a). 
 
Fysisk självkänsla förbinder fysisk träning och global självkänsla och möjliggör att 
de kan påverka varandra(Chen, Chen, Lin, & Chen, 2012; Pedersen & Seidman, 2004; 
Slutzky & Simpkins, 2009). Denna påverkan sker genom de två processerna 
anpassning och bevarande (Fortes, Delignières, & Ninot, 2004). Anpassning (Fortes 
et al., 2004) innebär att en upplevelse som förändrar individens situationsspecifika 
självkänsla och upplevelse av kompetens påverkar undergrupperna högre upp i 
modellen (Shavelson et al., 1976) i samma riktning. Bevarande (Fortes et al., 2004) 
är varje nivå i modellens (Shavelson et al., 1976) strävan efter att behålla sitt 
tidigare tillstånd och inte påverkas av situationsspecifika förändringar.  
 
Forskning har visat att barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter upplever 
högre global självkänsla (Findlay & Bowker, 2009; Fletcher, Nickerson, & Wright, 
2003; McHale et al., 2005) och högre idrottslig kompetens (Richman & Shaffer, 
2000), samt att upplevd hög idrottslig kompetens och hög fysisk självkänsla hos 
idrottande barn förutsäger en hög global självkänsla (Bowker, 2006). Dessa 
ökningar i global självkänsla och idrottslig kompetens blir tillsammans med en 
ökning i upplevd fysisk självkänsla ännu större för barn och ungdomar som tävlar 
inom sin idrott (Findlay & Bowker, 2009). Hur mycket barns fysiska självkänsla och 
globala självkänsla påverkas av att delta i idrott samvarierar med hur viktig idrott 
är för individen (Rodriguez, Wigfield, & Eccles, 2003). Även för vuxna ökar 
idrottsdeltagande upplevd idrottslig kompetens och fysisk självkänsla (Chen et al., 
2012). Träning har vidare visat sig påverka den globala självkänslan mer för 
individer med låg självkänsla (Fox, 1999) och barn (Dishman & Chambliss, 2010). 
Förutom att kunna påverka självkänsla så har forskning visat att fysisk träning 
bidrar till positiv utveckling gällande självkontroll, förmåga att skapa 
vänskapsrelationer, interpersonella och atletiska förmågor, utveckling av 
känsloreglering (Larson, 2000; Smith, 2003), psykosocial mognad och social 
kompetens (Fletcher et al., 2003; McHale et al., 2005). Tränande individer är även 
mer nöjda med livet än andra (Brown, MacDonald, & Mitchell, 2015). Majoriteten av 
den forskning som är gjord på idrott och dess utfall är fokuserad kring tonåringar 
(Gore, Farrell, & Gordon, 2001) och barn, därmed behövs mer forskning med vuxna 
idrottande individer. 
 
För individer med IF har regelbunden fysisk aktivitet många fördelar; israeliska 
studier på äldre vuxna i femtioårsåldern visar på ökad fysisk hälsa, ökat välmående 
(Carmeli, Orbach, Zinger-Vaknin, Morad, & Merrick, 2008; Carmeli, Zinger-Vaknin, 
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Morad, & Merrick, 2005), bibehållande av rörelseförmåga, förebyggande av 
långvariga sjukdomar och ökad självständighet (Carmeli, Merrick, Imam, & Levy, 
2012). En studie i Taiwan visade att regelbunden fysisk aktivitet för vuxna kan vara 
hjälpsamt vid behov av att gå ned i vikt (Wu et al., 2010). Även för barn och 
ungdomar med IF har regelbunden fysisk aktivitet kunnat kopplas till ökat 
välmående och ökad fysisk hälsa (Johnson, 2009). En studie i Australien visar på att 
deltagande i organiserad idrott ger individer med IF vinster inom det sociala 
området såsom större möjligheter att träffa vänner och att få känna en samhörighet 
med andra idrottare, men visar även på att deltagandet ger dem en känsla av att ha 
uppnått någonting (Darcy & Dowse, 2013). Vi har inte funnit några studier 
genomförda med en svensk population. 
 
Studier som har tittat på skillnader i upplevd självkänsla och idrottslig kompetens 
utifrån könstillhörighet har fått varierande resultat. Sambandet mellan de två 
nivåerna, global självkänsla och idrottslig kompetens, i den multidimensionella 
modellen (Shavelson et al., 1976) har visat sig vara lika för barn oberoende av 
könstillhörighet (Slutzky & Simpkins, 2009). Flickor tenderar dock att skatta sig 
högre gällande modellens (Shavelson et al., 1976) akademiska undergrupper medan 
pojkar skattar sig högre gällande de fysiska (Wästlund, Norlander, & Archer, 2001), 
såsom fysisk styrka, idrottslig kompetens och fysisk kondition (Marsh, Gerlach, 
Trautwein, Lüdtke, & Brettschneider, 2007). Studier som genomförts både med 
ungdomar som deltar i idrottssammanhang och inte har visat att flickor skattar 
global självkänsla (Bowker, Gadbois, & Cornock, 2003; Kling, Hyde, Showers, & 
Buswell, 1999) och idrottslig kompetens (Bowker et al., 2003) lägre än pojkar, och 
att skillnaderna gällande de fysiska undergrupperna finns kvar upp i ungdomsåren 
(Bowker et al., 2003; Bowker, 2006). Gällande undergruppen kroppsattraktivitet 
har dock motstridiga resultat framkommit, då en studie inte funnit skillnader utifrån 
könstillhörighet (Bowker, 2006), medan andra studier visat att flickor tenderar att 
skatta sig betydligt lägre än pojkar (Bowker et al., 2003; Hampton, Huenemann, 
Shapiro, Mitchell, & Behnke, 1966). De könsskillnader gällande självkänsla som 
återfunnits gällande ungdomar har visat sig finnas kvar även i vuxen ålder (Robins 
& Trzesniewski, 2005). Ingen av dessa studier är dock genomförd med en svensk 
population så där är kunskapen bristfällig. Gällande individer med IF är kunskapen 
bristfällig angående upplevd självkänsla och idrottslig kompetens utifrån 
könstillhörighet. Franska studier med ungdomar har funnit att flickor skattar sig 
lägre än pojkar gällande global självkänsla samt fysisk självkänsla och alla dess 
undergrupper (Maïano et al., 2011; Maïano, Ninot, & Bilard, 2004), medan studier 
med vuxna inte påvisat några skillnader i självkänsla (Dagnan & Sandhu, 1999; 
Garaigordobil & Pérez, 2007; Paterson, Mckenzie, & Lindsay, 2012). Vi har inte 
funnit några studier som undersökt könsskillnader gällande självkänsla och upplevd 
kompetens hos individer med IF i en svensk population.  
 
Individuell idrott innebär aktiviteter som inte kräver samarbete med andra individer 
under utförande av tävlingsuppgift, och är därmed inte beroende av någon annan 
under själva tävlingsmomentet (Evans, Eys, & Bruner, 2012). Lagidrott innebär 
aktiviteter där minst två idrottare tränar och tävlar tillsammans, där interaktion 
krävs under hela tävlingsmomentet (Widmeyer & Williams, 1991). Individuell idrott 
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och lagidrott kan ha olika påverkan på barns utveckling av självkänsla, då de 
varierar i chans till jämförelse med jämnåriga kamrater och feedback (Horn & Weiss, 
1991; Sternberg Horn & Hasbrook, 1987). Individuella idrottare får klarare 
information angående sin kompetens och prestationsnivå, då de kan koppla sina 
resultat till det egna idrottsutförandet mer än lagidrottare (Zaccaro, Peterson, & 
Walker, 1987). En studie med amerikanska barn har dock visat att lagidrottare 
upplevde högre idrottslig kompetens än individuella idrottare (Slutzky & Simpkins, 
2009). Vidare har lagidrott visats fungera som en skyddsfaktor mot nedstämdhet 
för flickor med låga skolresultat (Gore et al., 2001). Tonåringar med IF som utövade 
lagidrotten basket upplevde lägre kompetens än de utövade den individuella 
idrotten simning (Ninot, Bilard, & Delignières, 2000). Detta tros bero på att basket 
jämfört med simning kräver mer kognitiva resurser såsom interaktion med 
lagkamrater och motståndare, samt uppmärksamhet på regler. Kunskaperna är 
dock bristfälliga gällande hur lagidrott och individuell idrott påverkar självkänsla 
och upplevelse av idrottslig kompetens hos vuxna med IF. 
 
Individer med IF tenderar att i mindre utsträckning delta i idrottssammanhang än 
individer med andra funktionsnedsättningar och individer utan 
funktionsnedsättningar (Darcy & Dowse, 2013), vilket tros bero på att deras 
möjligheter är begränsade utifrån att deras idrottsdeltagande kräver mer av deras 
omgivning (Bergström & Hagströmer, 2010). En organisation som verkar för att 
göra idrott tillgänglig för individer med IF är Special Olympics (SO) (Special 
Olympics Sverige, 2014b). SO riktar sig främst mot bredd- och motionsidrott med 
avsikten att idrottarna ska få chansen att göra sitt bästa inom respektive idrottsgren, 
öka sin fysiska hälsa och sitt självförtroende, få en möjlighet att träffa nya vänner, 
samt att fördomarna mot individer med IF ska minska (Special Olympics Sverige, 
2014a). Inom SO utövas individuella idrotter, lagidrotter samt Unified; lagidrott där 
idrottare med och utan IF tävlar tillsammans (Special Olympics, 2015a, 2015b). En 
turkisk studie med idrottare som utövar Unified har visat en ökning i social 
kompetens och minskning av problematiska beteenden hos idrottare med IF (Özer 
et al., 2012). Vidare kunde en mer positiv inställning till idrottare med IF påvisas hos 
idrottarna utan IF. 
 
Varje år anordnar SO stora internationella mästerskap på olika platser i världen för 
sina idrottare (Special Olympics, 2015a). Varje land får till dessa tävlingar skicka ett 
antal idrottare, och för att få representera Sverige krävs bland annat att idrottaren 
är 16 år eller äldre (J. Sandberg, personlig kommunikation 27 januari 2015) och 
tränar och tävlar regelbundet inom sin idrott (Special Olympics Sverige, 2014c). Den 
svenska truppen träffas efter uttagningen på en tre dagar lång Precamp. Precampen 
syftat till att, genom olika gruppaktiviteter och teambuildingsövningar, skapa 
sammanhållning i truppen. Utöver att delta i en större tävling än vad idrottarna 
vanligtvis gör innebär att bli uttagen att idrottaren för första gången bevakas av 
media (Dowling et al., 2012). Vidare innebär ett deltagande i mästerskapet att för 
första gången åka utomlands utan sin familj. Idrottare från Indien, Costa Rica, 
Grekland och Sydafrika har beskrivit att det är en stark känsla att bli en av de utvalda 
till att få representera sitt land vid ett internationellt mästerskap och även kanske 
få ta hem medaljer (Dowling et al., 2012). 
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Deltagande i SO har i USA, Kina och Kanada visat sig vara viktigt för både barn och 
vuxna idrottare vars självkänsla ökat (Harada, Parker, & Siperstein, 2008; Weiss & 
Bebko, 2008). Jämfört med individer med IF som inte idrottar tenderar barn och 
vuxna idrottare inom SO att skatta sin självkänsla högre (Dykens & Cohen, 1996; J. 
Weiss, Diamond, Demark, & Lovald, 2003). Detta gäller i synnerhet idrottare som 
deltar i många nationella och internationella tävlingar (Dykens & Cohen, 1996). 
Individer med IF blir allt äldre och antalet idrottare i 20-50 års åldern inom SO ökar, 
vilka upplever att de fortsätter att utvecklas inom sin idrott och tänker mer positivt 
om sig själva (Tedrick, 2009). Då ingen studie angående självkänsla och idrottslig 
kompetens för idrottare med IF tidigare gjorts i Sverige, varken utom eller inom SO, 
finns det stora kunskapsluckor att fylla. I samråd med Special Olympics i Sverige 
utarbetades denna studies syfte; att undersöka självkänsla och idrottslig kompetens 
hos idrottare, 16 år och äldre, inom Special Olympics i Sverige. För att undersöka 
syftet formulerades följande frågeställningar: 
 

1. Hur skattar idrottare inom Special Olympics i Sverige sin globala 
självkänsla och idrottsliga kompetens? 

2. Finns det något samband mellan Special Olympics svenska idrottares 
skattningar angående global självkänsla och idrottslig kompetens? 

3. Finns det någon skillnad i global självkänsla och idrottslig kompetens 
hos idrottare inom Special Olympics i Sverige med avseende på 
könstillhörighet, ålder, deltagande i individuell idrott eller lagidrott och 
att ha blivit uttagen till och förbereda sig inför ett internationellt 
mästerskap? 
 
 

Metod 
 

Deltagare 

Genom bekvämlighetsurval gavs erbjudande om deltagande i studien till idrottare, 
16 år och äldre, aktiva inom SO:s verksamhet i Sverige. Kontakt med idrottsledare 
förmedlades genom SO med avsikt att erbjuda möjlighet till deltagande i studien 
både till idrottare som skulle delta och inte skulle delta i ett svenskt Precamp. Totalt 
tillfrågades ett 40-tal idrottsledare utanför Precampsverksamheten. Idrottsledarna 
informerades skriftligt (se Bilaga A) och muntligt om studiens utformning och att 
skriftligt samtycke från eventuella vårdnadshavare/förmyndare, gode män och 
förvaltare till idrottare behövde inhämtas innan ett deltagande i studien. 
Idrottsledarna ombads att vid förmedling av kontakt till idrottare ta i beaktande om 
idrottarna utifrån funktionsnivå skulle kunna genomföra studien eller inte. Ledarna 
för idrottare som skulle delta i Precampen förmedlade kontakt till idrottare samt 
eventuella vårdnadshavare/förmyndare, gode män och förvaltare. 
Vårdnadshavarna/förmyndarna, gode männen och förvaltarna informerades 
därefter muntligt och skriftligt (se Bilaga A) om studien. Tillsammans med 
informationen skickades en skriftlig samtyckesblankett (se Bilaga B) och ett 
svarskuvert för återsändning av samtyckesblanketten. Information gavs även om att 
ifylld samtyckesblankett behövde nå oss innan datainsamlingstillfället ägde rum. 
Skriftlig information (se Bilaga A) sändes till idrottarna, med undantag för idrottare 
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tillhörande en idrott, då idrottsledaren valde att själv vidarebefordra informationen 
till idrottarna. Fem idrottsverksamheter tackade ja till att förmedla kontakt till 
idrottare som inte deltog i Precampen. Idrottsledarna valde att själva muntligt och 
skriftligt (se Bilaga A) informera idrottare och eventuella 
vårdnadshavare/förmyndare, gode män och förvaltare samt dela ut eventuella 
samtyckesblanketter (se Bilaga B). 
 
Vid datainsamlingen vid Precampen deltog 51 idrottare. Två av dessa deltagares 
enkätsvar uteslöts på ledares inrådan då det var oklart om idrottarna förstått 
frågorna. Datainsamlingen med idrottare som inte deltog i Precampen genomfördes 
inom fyra verksamheter och omfattade 31 deltagare. Två av dessa deltagares 
enkätsvar uteslöts då en deltagare valde att avbryta sitt deltagande i studien och det 
framkom efter genomfört deltagande att en deltagare inte uppfyllde studiens 
urvalskriterier. 
 
Antal deltagare som fullföljde datainsamlingen och uppfyllde urvalskriterierna är 
78 idrottare; 30 kvinnor, 47 män, samt en som valt att inte uppge sin 
könstillhörighet. Idrottarna är geografiskt utspridda i hela Sverige och hade en 
medelålder på 26,09 år. Av dessa deltog 49 deltagare i Precampen, 25 kvinnor, 23 
män och en som valt att inte uppge sin könstillhörighet. Deltagarna som inte deltog 
i Precampen var 29 stycken, 5 kvinnor och 24 män. 
 
Mätinstrument 

I studien användes en enkät bestående av bakgrundsfrågor, förklaringstext, ett 
instruktionspåstående, självskattningsskalan The Adapted Rosenberg Self-Esteem 
Scale (A-RSES, författarnas förkortning) (Dagnan & Sandhu, 1999) och delskalan 
Idrottslig kompetens från självskattningsskalan the Revised Physical Self-
Perception Profile (PSPP-R) ”Hur Är Jag?” (Lindwall, Asci, & Hagger, 2011). För mer 
information om de olika delarna se nedan. Testfrågan och påståendena tillhörande 
A-RSES och PSPP-R redovisades med en fråga per A4-sida med staplar som visuellt 
stöd för ökad förståelse av svarsalternativ i enlighet med Dagnan och Sandhu 
(1999). 
 
Bakgrundsfrågorna innehöll frågor om deltagarnas ålder, könstillhörighet, antal år 
som deltagaren idrottat, ifall deltagaren ska delta i ett internationellt mästerskap 
under det kommande året, om deltagaren tidigare varit med på något internationellt 
mästerskap, hur ofta deltagaren tränar samt om deltagaren deltar i en individuell 
idrott eller lagidrott. Förklaringstexten i enkäten baserades på den förklaringstext 
som inleder den svenska versionen av PSPP-R ”Hur Är Jag?” (Lindwall, Asci, et al., 
2011), och innehåller bland annat frasen ”Då vi alla är olika finns det inget svar som 
är rätt eller fel.” för att minska risken socialt önskvärda svar (Lindwall, Aşçi, et al., 
2011). Instruktionspåståendet ”Jag tränar idrott”, med samma fem svarsalternativ 
som i A-RSES, inkluderades för att visa deltagarna hur besvarandet av påståendena 
skulle gå till. 
 
A-RSES (Dagnan & Sandhu, 1999) är en självskattningsskala bestående av sex 
påståenden, fyra positivt och två negativt formulerade, som avser mäta global 
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självkänsla. A-RSES är en vidareutveckling av the Rosenberg Self-Esteem Scale 
(Rosenberg, Schooler, & Schoenbach, 1989), vilken består av sex påståenden och är 
en vidareutveckling av Rosenbergs (1989) självskattningsskala med samma namn, 
bestående av tio påståenden. Självskattningsskalan (Rosenberg, 1989) är fri att 
användas i forskningsstudier och studier som genomförs i utbildningssyfte 
(University of Maryland, 2015). Vidareutvecklingen till A-RSES syftar till att anpassa 
skalan till individer med IF genom att de sex påståendenas innebörd bevarats men 
omformulerats med enklare ord (Dagnan & Sandhu, 1999). För varje påstående i A-
RSES, till exempel ”Jag känner att jag har en massa bra egenskaper”, ska deltagaren 
markera det alternativ som passar bäst in på deltagaren själv på en femgradig 
likertskala (Aldrig=0 poäng, Nästan aldrig=1 poäng, Ibland=2 poäng, Ofta=3 poäng, 
Alltid=4 poäng). De två negativt formulerade påståendena har omvänd 
poängsättning vid rättning. På skalan erhålls en totalpoäng, vilken det användes 
olika gränsvärden för vid rättning. I denna studie används Johnsons (2012) 
gränsvärden som tagits fram utifrån klinisk erfarenhet, där 0-8 poäng motsvarar låg 
global självkänsla (LS), 9-16 poäng måttlig global självkänsla (MS) och 17-24 poäng 
hög global självkänsla (HS). Skalans maxpoäng är 24 poäng. A-RSES har visat på 
goda reliabilitets- och validitetsvärden gällande intern konsistens, α = .62, test-
retest-reliabilitet, r = .68, och item-total korrelation med en medelkorrelation på .34 
(min .24; max .48) (Dagnan & Sandhu, 1999). A-RSES har översatts från 
originalspråket engelska till svenska av författarna i samråd med handledare. Två 
av frågorna samstämmer med en översättning av en tidigare version av 
självskattningsskalan (Rosenberg, 1965) gjord av Forsman och Johnson (1996). Till 
dessa frågor användes efter att tillstånd inhämtats (M. Johnson, personlig 
kommunikation 5 februari 2015) den befintliga svenska översättningen. Resterande 
frågor översattes i enlighet med Brislin (1986) genom att författarna översatte 
frågorna till svenska, översättningen kontrollerades sedan av en översättare samt 
en individ med engelska som förstaspråk och som även kan svenska. Därefter 
reviderades översättningen och översattes tillbaka till engelska av en annan 
översättare. 
 
Den svenska versionen av the Revised Physical Self-Perception Profile (PSPP-R), 
”Hur Är Jag?” (Lindwall, Asci, et al., 2011), är en självskattningsskala som avser mäta 
uppfattad kompetens inom olika delområden av det fysiska självet, samt hur viktigt 
det är för individen att vara bra på de olika kompetenserna. PSPP-R är en 
vidareutveckling av Fox och Corbins (1989) instrument Physical Self-Perception 
Profile (PSPP) som avser mäta fysisk självkänsla genom fem delskalor grundade i en 
multidimensionell syn på självkänsla. För att även få ett mått på global självkänsla 
rekommenderas PSPP av Fox (1990, refererad i Marsh & Cheng, 2012) att användas 
tillsammans med the Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). PSPP har 
uppvisat goda reliabilitets- och validitetsvärden, α = .81-.92, test-retest-reliabilitet 
.74-.92 för 16 dagar och .81-.88 för 23 dagar, samt corrected item-total korrelation 
på .5 och högre. Då utformningen av PSPP blivit kritiserad för att vara svår att förstå 
för barn och unga vuxna utvecklades PSPP-R, vilken publicerades på engelska, 
svenska och turkiska (Lindwall, Asci, et al., 2011). PSPP-R består av 60 items, varav 
30 kompetenspåståenden tillhörande delskalorna; Idrottslig kompetens, 
Kroppsattraktivitet, Fysisk kondition, Fysisk styrka samt Fysisk självkänsla. Till 
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varje kompetenspåstående tillhör en fråga om hur viktig kompetensen är för 
individen, vilka utgör resterande 30 items. Delskalorna kan användas enskilt utan 
tillhörande frågor om viktighet (M. Lindwall, personlig kommunikation, 3 februari 
2015). Kompetenspåståendena, som till exempel ”Jag är mycket bra i alla typer av 
idrott” från delskalan Idrottslig kompetens, besvaras genom att respondenten 
kryssar i ett alternativ på en fyrgradig likertskala (Stämmer inte alls in på mig=1 
poäng, Stämmer bara lite in på mig=2 poäng, Stämmer delvis in på mig=3 poäng, 
Stämmer helt in på mig=4 poäng) (Lindwall, Asci, et al., 2011). Hur viktig 
kompetensen är för individen besvaras genom att kryssa i ett alternativ på en 
fyrgradig likertskala (Inte alls viktigt=1 poäng, Lite viktigt=2 poäng, Ganska 
viktigt=3 poäng, Mycket viktigt=4 poäng). Då vi inte funnit några gränsvärden för 
delskalorna tillhörande PSPP-R kommer medelvärdets procent av skalans 
maxpoäng 28 (M%) användas för att ge en överblick över deltagarnas skattningar. I 
en studie som mätte faktorvaliditeten av PSPP-R i de tre länderna Sverige, 
Storbritannien och Turkiet, påvisades god faktorvaliditet, faktorinvarians och 
composite reliabilitet, för vidare information se Lindwall et al. (2011). God intern 
konsistens, α = .86-.88, har även kunnat påvisas för PSPP-R (Lindwall, Aşçi, et al., 
2011). Tillstånd att använda den svenska versionen av PSPP-R inhämtades av 
Magnus Lindwall (personlig kommunikation, 3 februari 2015). I studien användes 
enbart delskalan Idrottslig kompetens, bestående av sju kompetenspåståenden, sex 
positivt formulerade och ett negativt formulerat. Maxpoäng för delskalan är 28 
poäng. Tillhörande frågor om hur viktig kompetensen är för individen användes 
inte. Det negativt formulerade påståendet, har omvänd poängsättning vid rättning. 
 
Procedur 
Individer med IF kan och bör fylla i enkäter som rör deras egna liv (Ineland, 2013). 
Då en stor del av den befintliga forskningen är intervjustudier med få deltagare, 
beslutade vi oss för att genomföra en enkätstudie. Detta för att få en bild av 
självkänsla och idrottslig kompetens hos ett stort antal idrottare inom SO i Sverige. 
Utifrån önskemål från SO beslutades att information om deltagarnas funktionsnivå 
och diagnoser inte skulle samlats in i studien. För att minska risken för en för låg 
svarsfrekvens samt öka möjligheterna att vid behov förtydliga enkätfrågorna 
bestämde vi oss för att träffa alla deltagare och assistera vid ifyllandet av enkäten. 
Enkäten utformades utifrån tidigare forskning, studiens syfte, samt att 
datainsamlingen skulle kunna genomföras på den tid som erbjöds från SO:s 
verksamheter. Påståenden som ska användas med individer med IF ska vara enkla 
och innehålla enkla ord (Nind, 2008). Då vi ansåg att flera påståenden i vår enkät 
var i behov av att förtydligas för att uppnå detta kriterium, samtidigt som vi ville att 
enkätfrågorna skulle bevara sin ursprungsform för att inte mista reliabilitet och 
validitet, arbetades förklaringar fram. Dessa förklaringar presenterades 
tillsammans med enkätfrågorna för att öka deltagarnas möjligheter till förståelse. 
Ett exempel på detta är till påståendet ”Jag känner att jag har en massa bra 
egenskaper” ur A-RSES, vilket presenterades tillsammans med förklaringen; 
”Egenskaper är olika sätt som man kan vara på. Till exempel snäll, dum, rolig, tråkig, 
bra på att lära sig nya saker eller mindre bra på att lära sig nya saker”. Vid 
förklaringar som innehöll värdeladdade ord valde vi att framhäva både positiva och 
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negativa alternativ för att inte begränsa deltagarna, som vid exemplet ovan avsåg vi 
att deltagarna själva skulle få avgöra vad som är en bra egenskap. 
 
Datainsamlingen skedde i grupp och inleddes med att deltagarna fick skriftlig 
information om studien (se Bilaga A). Informationen lästes upp och förtydligades av 
en av oss, varpå eventuella frågor från deltagarna besvarades. Därefter fyllde 
deltagarna tillsammans med stöd av oss och ledare i bakgrundsfrågorna. Vi tog 
därefter fram en enkät i A3 format som användes som visuellt stöd för deltagarna 
då en av oss läste upp informationstexten samt påståendena och svarsalternativen, 
medan den andra av oss gav tillhörande förklaringar, samt kontinuerligt 
efterfrågade och besvarade frågor från deltagarna. I enlighet med Nind (2008) 
presenterades svarsalternativen i varierande ordning, då individer med IF tenderar 
att välja det senast sagda svarsalternativet. Påståendena gicks igenom ett åt gången 
och alla deltagare som ville ge ett svar inväntades innan nästa påstående lästes upp. 
För att minska risken för socialt önskvärda svar betonades under uppläsningen av 
informationstexten frasen ”Då vi alla är olika finns det inget svar som är rätt eller 
fel.” i enlighet med Lindwall, Aşçi, et al. (2011). Instruktionspåståendet med 
tillhörande svarsalternativ användes för att instruera för deltagarna hur 
besvarandet av påståendena skulle gå till. Vid övergången från påståendena 
tillhörande A-RSES till påståendena tillhörande delskalan Idrottslig kompetens 
(PSPP-R) förtydligade vi för deltagarna att svarsalternativen ändrades. 
 
Datainsamlingsproceduren, med tillhörande enkät och förklaringar, pilottestades 
med två vuxna med IF som inte deltar i organiserad idrottsverksamhet. Dessa valdes 
genom bekvämlighetsurval och pilottestningen resulterade i att proceduren kunde 
användas i sin befintliga utformning. För att öka reliabiliteten över de olika 
datainsamlingstillfällena läste samma person upp information om studien, gav de 
tillhörande förklaringarna samt efterfrågade och besvarade frågor från deltagarna; 
medan informationstexten, påståendena och svarsalternativen lästes upp av den 
andra personen. 
 
Datainsamlingen på Precampen genomfördes i ett rum med bord och stolar. För 
deltagare som inte deltog i Precampen skedde datainsamling i omklädningsrum 
eller i rum med stolar och bord, avskilt från träningsanläggningen, i samband med 
idrottsklubbarnas träningar. Eventuella samtyckesformulär från 
vårdnadshavare/förmyndare, gode män och förvaltare till idrottare som inte deltog 
i Precampen samlades in från ledare och idrottare innan datainsamlingen 
påbörjades. På några av datainsamlingstillfällena, både på Precampen och inom 
övrig verksamhet, fanns idrottsledare tillgängliga under besvarandet av frågorna för 
att kunna hjälpa deltagarna. Vid frågor om förståelse av frågornas innebörd 
betonade vi dock att deltagarna och ledarna skulle vända sig till oss för hjälp. Efter 
deltagarna informerats om studien vid datainsamlingstillfällenas början och innan 
besvarandet av bakgrundsfrågorna, inhämtades skriftligt samtycke från de 
idrottare som ville delta i studien (se Bilaga C). För att öka deltagarnas möjlighet att 
koncentrera sig på enkäterna samlades därefter ifyllt samtycke in och enkäter 
delades ut samtidigt som varje deltagares samtycke och enkät kodades med ett 
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nummer mellan 100 och 300. Efter genomförd datainsamling tackade vi deltagarna 
och ledarna för deras tid och samlade in enkäterna. 
 
På Precampen skedde datainsamlingen i sex grupper om 5 till 11 deltagare och i sex 
grupper med två till sju deltagare för de som inte deltog i Precampen. Detta gjorde 
att det tog längre tid att delta i studien för de som fyllde i enkäten i större grupper 
jämfört med mindre grupper. Snabbaste gruppen genomförde datainsamlingen på 
10 minuter och den grupp som behövde längst tid var färdig efter 45 minuter.  
 
Data från enkäterna skrevs in i IBM© SPSS© Statistics version 22, och det insamlade 
materialet har därefter förvarats inlåst så att enbart vi och vår handledare haft 
tillgång till det. 
 
Statistiska beräkningar 

Datamaterialet analyserades i IBM© SPSS© Statistics version 22 på gruppnivå. 
Eftersom data är på ordinalskalenivå och data från delskalan Idrottslig Kompetens 
(PSPP-R) inte är normalfördelad har icke-parametriska analyser valts. Data har 
analyserats utifrån deltagarnas totalpoäng på A-RSES respektive delskalan 
Idrottslig kompetens (PSPP-R). Då bortfallet inte ansågs vara av någon betydande 
storlek uteslöts data tillhörande deltagare som inte fullständigt besvarat någon av 
skattningsskalorna, genom att inte besvara frågor alternativt ge flera svar på någon 
fråga, ur analyser av den/de skalor som inte besvarats komplett. Vidare har 
deltagare som valt att inte svara, alternativt svarat flera alternativ, på någon av de 
variabler som data grupperats efter vid analyser uteslutits ur respektive analys där 
respektive grupperingsvariabel använts. För att undersöka samband utifrån 
frågeställning 2 genomfördes en Spearmans rangkorrelation. Sambandets styrka 
bedömdes i enlighet med Cohens (1988, refererad i Borg & Westerlund, 2006) 
riktlinjer där samband på .10 bedöms vara svaga, .30 bedöms som medelstarka och 
.50 bedöms som starka. Mann-Whitney U-test användes för att undersöka skillnader 
utifrån frågeställning 3. För beräkning av effektstorlekar på Mann-Whitney U-test 
användes Rosenthals (1991) ekvation för att få fram Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient, r=(z/√N). Effektstorlekarna bedömdes 
utifrån Cohens (1988, refererad i Borg & Westerlund, 2006) riktlinjer där .20 
bedöms som liten, .50 bedöms som måttlig och .80 som stor effektstorlek. Inför val 
av åldersgrupper samt matchning inför jämförelse utifrån om idrottare blivit 
uttagna till och förbereder sig inför ett internationellt mästerskap eller ej, 
genomfördes ett Chi-två test för att undersöka om det fanns någon skillnad utifrån 
kön och ett t-test för att undersöka om det fanns någon skillnad utifrån ålder mellan 
deltagare som deltog och inte deltog i Precampen. Då ingen av dessa test påvisade 
någon signifikant skillnad valdes åldersgrupperna 16-20 år, 21-25 år, 26-30 år samt 
31 år och äldre. Gränsen mellan den första och andra åldersgruppen valdes utifrån 
den åldersindelning som används när individer med IF deltar i 
habiliteringsverksamhet inom svensk sjukvård för barn och ungdomar respektive 
vuxna. Övriga gränser mellan åldersgrupperna valdes utifrån att alla åldersgrupper, 
förutom den äldsta, skulle bestå av femårsintervall, i likhet med den yngsta 
åldersgruppen. För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 
åldersgrupperna genomfördes ett Kruskal-Wallis envägsanalys av varians. Då 
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Kruskal-Wallis metod förutsätter att spridningen inom grupperna är densamma 
genomfördes ett icke-parametriskt Levins test på den absoluta differensen mellan 
varje deltagares rankningsvärde och respektive grupps rankningsmedelvärde. 
Spridningen mellan grupperna kunde utifrån detta test anses vara densamma. För 
att beräkna effektstorleken på Kruskal-Wallis test användes formeln: ƞ2 = [x2/(N-
1)]. Även dessa bedömdes utifrån Cohen (1988, refererad i Borg & Westerlund, 
2006). Analyser utifrån deltagande i individuell idrott jämfört med lagidrott 
inkluderade enbart deltagare som deltagit i Precampen då inga idrottare som utövar 
individuell idrott och inte deltog i Precampen medverkat i studien. Vid analys av 
data utifrån om idrottare blivit uttagna till och förbereder sig inför ett internationellt 
mästerskap eller ej, matchades deltagare ur den grupp som deltagit i Precampen 
utifrån ålder med gruppen av deltagare som inte deltagit i Precampen. Detta gjordes 
eftersom storleksskillnaden mellan grupperna var för stor för att ge tillförlitliga 
beräkningar. I de fall deltagare inte kunde matchas mot en annan deltagare med 
exakt samma ålder och det fanns deltagare med samma åldersskillnad både uppåt 
och nedåt i ålder, valdes varannan gång en äldre och varannan gång en yngre 
deltagare som matchning. Den deltagare som valt att inte uppge ålder matchades 
med en deltagare vars ålder motsvarade deltagarnas totala medelvärde för ålder. 
För att undersöka de matchade gruppernas fördelningar genomfördes Chi-två test 
för att undersöka om det fanns någon skillnad utifrån kön. 
 
Etiska överväganden 

Informationsbrevet om studien (se Bilaga A) utformades med beaktande av 
individernas intellektuella funktionsnivå och rådande forskningsetiska riktlinjer 
och inkluderade bland annat studiens syfte, genomförande, att deltagarna när som 
helst kan avbryta sitt deltagande utan att ange orsak, hantering av insamlat material, 
att resultatet kommer presenteras på gruppnivå samt att information om deltagare 
samt data kommer hanteras med konfidentialitet. Efter muntligt rådgörande med 
etiska rådet vid Umeå universitet, 20150205, har skriftligt samtycke inhämtas innan 
genomförande av datainsamling från eventuella vårdnadshavare/förmyndare, gode 
män och förvaltare till idrottarna, samt från deltagarna vid datainsamlingen. För att 
inte deltagare i studien skulle riskera att få sänkt självkänsla och upplevd 
kompetens, utifrån att de inte klarat att genomföra ett deltagande i studien, ombads 
ledarna vid förmedling av kontakt till idrottare ta i beaktande om idrottarna utifrån 
funktionsnivå skulle kunna genomföra studien eller inte. För att försöka säkerställa 
att deltagarna kunnat tillgodogöra sig informationen om studien gavs denna både 
muntligt och skriftligt, förtydligades och frågor från deltagarna efterfrågades. För 
att försöka säkerställa att deltagande i studien skett frivilligt betonade vi vid 
informationen att studien genomförs på frivillig basis, att deltagarna kan avbryta sin 
medverkan när som helst samt att deltagande i SO:s verksamhet inte påverkas av 
om idrottarna väljer att vara med i studien eller inte. För att det inte ska gå att 
identifiera enskilda deltagare har vi valt att inte samla in någon information 
angående deltagarnas funktionsnivåer, diagnoser, vilka idrotter deltagarna utövar 
samt presentera resultatet på gruppnivå. Gällande kön har vi valt att använda den 
könstillhörighet som deltagarna själva identifierar sig med utifrån alternativen; 
kvinna, man och annan. Detta för att inte någon ska känna sig exkluderad och/eller 
diskriminerad. 
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Resultat 
 

Upplevd global självkänsla och idrottslig kompetens 

Antal deltagare som svarat fullständigt på alla frågor tillhörande A-RSES och 
delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R), deras skattningar uppdelade i grupper 
utifrån totalt antal deltagare, könstillhörighet, idrottsform samt deltagande i 
Precampen, samt gruppjämförelser finns att läsa i Tabell 1. Merparten, 61.84%, av 
deltagarna skattade inom spannet för måttlig global självkänsla på A-RSES (Johnson, 
2012). Deltagarna skattade högt på delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R) med 
ett medelvärde på 74.64% av skalans maxpoäng. 
 
Antal deltagare som svarat fullständigt på både A-RSES och delskalan Idrottslig 
kompetens (PSPP-R) var 69 stycken. En Spearmans rangkorrelation visade på en 
signifikant positiv korrelation mellan deltagarnas skattningar på A-RSES och deras 
skattningar på delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R), rs = .278, p = .021, vilket 
betyder att högt skattad global självkänsla har ett svagt till måttligt samband med 
högt skattad idrottslig kompetens. Analyser av sambandet mellan deltagarnas 
skattningar på A-RSES och delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R), utifrån 
könstillhörighet samt deltagande i Precampen, visade inte på några signifikanta 
samband. 
 
Skillnader beroende på könstillhörighet, ålder, och idrottsform 

Mann-Whitneys U-test indikerade att både A-RSES, U = 476.500, p = .037, och 
delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R), U = 302.000, p = .001, skattades signifikant 
högre av män (A-RSES n = 46, Mdn = 16; Idrottslig kompetens PSPP-R n = 43, Mdn = 
23) än av kvinnor (A-RSES n = 29, Mdn = 15; Idrottslig kompetens PSPP-R n = 27, 
Mdn = 19), med en liten effektstorlek gällande analysen på A-RSES, r = -.24, och en 
liten till måttlig effektstorlek för analysen av delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-
R), r = -.40. 
 
Ett Kruskal-Wallis test med en liten effektstorlek, ƞ2 = .08, visade att det utifrån 
åldersgrupperna inte finns någon signifikant skillnad mellan deltagarnas 
skattningar på A-RSES (χ2 = 5.573, p = .134, n = 75, df = 3), med en medelrank på 
29.29 för åldersgrupp 16-20 år (n = 21, M = 14.38, SD = 2.89, Mdn = 15), 39.48 för 
åldersgrupp 21-25 år (n = 22, M = 16.00, SD = 2.65, Mdn = 16), 39.67 för åldersgrupp 
26-30 år (n = 15, M = 16.07, SD = 2.37, Mdn = 16) och 45.38 för åldersgrupp 31 år 
och äldre (n = 17, M = 17.12, SD = 3.53, Mdn = 16). Då medelranken för deltagarnas 
skattningar på A-RSES ökar med varje åldersgrupp genomfördes en Spearmans 
rangkorrelation. Rangkorrelationsanalysen visade på att deltagarnas ålder 
signifikant och positivt korrelerade med deras skattningar på A-RSES, rs = .232, p = 
.045, vilket betyder att hög ålder har ett svagt samband med skattad global 
självkänsla.  På A-RSES skattade merparten av deltagarna i åldersgrupp 16-20 år sin 
globala självkänsla inom spannet för måttlig (LS = 1, MS = 15, HS = 5). Deltagarna i 
åldersgrupperna 21-25 år (LS = 0, MS = 13, HS = 9), 26-30 år (LS = 0, MS = 9, HS = 6) 
och 31 år och äldre (LS = 0, MS =9, HS = 8) skattade på A-RSES sin globala självkänsla 
som måttlig till hög.
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Tabell 1 
Deltagarnas skattningar på A-RSES och Idrottslig kompetens (PSPP-R) samt gruppjämförelser 
  Idrottslig kompetens (PSPP-R) 

Grupp 

A-RSES   

n M Mdn SD LS a MS a HS a U r n M M% Mdn SD U r 

Totalt antal deltagare 76 15.79 16 2.99 1 

(1.32) 

47 

(61.84) 

28 

(36.84) 

  71 20.90 74.64 21 3.84   

 

Könstillhörighet 

                

 Kvinna 29 14.86 15 3.77 1 

(3.45) 

20 

(68.97) 

8 

(27.59) 
476.500* -.24 

27 19.00 67.86 19 3.49 

302.000** -.40 
Man 46 16.35 16 2.26 0 

(0) 

27 

(58.70) 

19 

(41.30) 

43 22.00 78.57 23 3.62 

 

Idrottsform 

                

 Individuell idrott 19 15.37 15 2.59 0 

(0) 

14 

(73.68) 

5 

(26.32) 
219.000 -.10 

19 19.16 68.43 19 3.20 

174.500 -.20 
Lagidrott 26 14.54 15 3.17 1 

(3.85) 

19 

(73.08) 

6 

(23.08) 

24 20.50 73.21 21 3.30 

                 

Deltagande i Precamp                 

 Ja 29 15.03 15 3.20 1 

(3.45) 

21 

(72.41) 

7 

(24.14) 
262.500* -.32 

27 20.19 72.11 21 3.06 

234.500* -.31 
Nej 29 17.03 17 2.67 0 

(0) 

14 

(48.28) 

15 

(51.72) 

27 22.56 80.57 23 4.20 

Note. n = antal deltagare per grupp; M = medelvärde; Mdn = median; SD = standardavvikelse; LS = antal deltagare som skattat inom 
spannet för låg global självkänsla, 0-8 poäng; MS = antal deltagare som skattat inom spannet för måttlig global självkänsla, 9-16 
poäng; HS = antal deltagare som skattat inom spannet för hög global självkänsla, 17-24 poäng; U = Mann-Whitney U; r = Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient; M% = medelvärdets procent av skalans maxpoäng 28; signifikanta skillnader med avseende 
på gruppfördelning är markerade i fet stil. 
aVärden inom parentes anger antalet deltagare i procent av totalt antal deltagare i respektive grupp. 
* p < .05; ** p < .01. 
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Kruskal-Wallis test visade att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
deltagarnas skattningar på delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R) mellan 
åldersgrupperna (χ2 = 1.313, p = .726, n = 70, df = 3), med en medelrank på 30.85 för 
åldersgrupp 16-20 år (n = 17, M = 20.12, SD = 3.53, Mdn = 19, M% = 71.86), 37.75 
för åldersgrupp 21-25 år (n = 22, M = 21.41, SD = 4.03, Mdn = 22, M% = 76.46), 37.50 
för åldersgrupp 26-30 år (n = 15, M = 21.20, SD = 4.31, Mdn = 22, M% = 75.71), och 
35.47 för åldersgrupp 31 år och äldre (n = 16, M = 20.94, SD = 3.70, Mdn = 22, M% = 
74.79). Analysen hade en liten effektstorlek, ƞ2 =.02. En Spearmans rangkorrelation 
påvisade inte något signifikant samband mellan deltagarnas ålder och skattningar 
på delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R). 
 
Mann-Whitneys U-test med liten effektstorlek, A-RSES r = -.10, PSPP-R r = -.20, 
indikerade att det utifrån om deltagarna utövar en lagidrott (A-RSES n = 26, Mdn = 
15; PSPP-R n = 24, Mdn = 21) jämfört med individuell idrott (A-RSES n = 19, Mdn = 
15; PSPP-R n = 19, Mdn = 19), inte finns någon skillnad mellan deltagarnas 
skattningar på A-RSES, U = 219.000, p = .524, eller delskalan Idrottslig kompetens 
(PSPP-R), U = 174.500, p = .192. 
 
Skillnader beroende på deltagande i Precampen 

Mann-Whitneys U-test indikerade att både A-RSES, U = 262.500, p = .013, och 
delskalan Idrottslig kompetens (PSPP-R), U = 234.500, p = .023, skattades signifikant 
högre av deltagare som inte deltog i Precampen (A-RSES n = 29, Mdn = 17; Idrottslig 
kompetens PSPP-R n = 27, Mdn = 23) än av en åldersmatchad grupp med deltagare 
som deltog i Precampen (A-RSES n = 29, Mdn = 15; Idrottslig kompetens PSPP-R n = 
27, Mdn = 21). Båda analyserna hade en liten effektstorlek; A-RSES r = -.32, Idrottslig 
kompetens (PSPP-R) r = -.31. 
 
Chi-två analyser visade en signifikant skillnad i fördelningen av antalet kvinnor och 
män mellan de utifrån ålder matchade grupperna för jämförelser av deltagarnas 
skattningar på A-RSES, χ2 = 10.545, p = .003, n = 58, df = 1, respektive delskalan 
Idrottslig kompetens (PSPP-R), χ2 = 7.941, p = .010, n = 54, df = 1, utifrån deltagande 
i Precampen. Båda de åldersmatchade grupperna med deltagare som deltog på 
Precampen hade högre andel kvinnor (A-RSES n = 17; Idrottslig kompetens PSPP-R 
n = 15) och lägre andel män (A-RSES n = 12; Idrottslig kompetens PSPP-R n = 12) 
jämfört med andelen kvinnor (A-RSES n = 5; Idrottslig kompetens n = 5) och män 
(A-RSES n = 24; Idrottslig kompetens n = 22) i grupperna med deltagare som inte 
deltog på Precampen. 
 
 
  Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka global självkänsla och idrottslig 
kompetens hos idrottare, 16 år och äldre, inom Special Olympics (SO) i Sverige. 
Studiens resultat indikerar en självupplevd måttlig global självkänsla och hög 
idrottslig kompetens hos deltagarna, samt att kvinnliga deltagare respektive 
Precampsdeltagare, som förberedde sig inför ett internationellt mästerskap, 
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skattade sig signifikant lägre än manliga deltagare respektive deltagare som inte 
deltog i Precampen. 
 
Majoriteten av deltagarna i vår studie skattade sin globala självkänsla som måttlig 
medan idrottslig kompetens skattades högt (se Tabell 1). Tidigare studier (Dagnan 
& Sandhu, 1999; Johnson, 2012; Paterson et al., 2012) som använt A-RSES för att 
undersöka global självkänsla hos individer med intellektuella 
funktionsnedsättningar (IF) har rapporterat skattningar inom en standardavvikelse 
från medelvärdena för idrottarna i vår studie. Deltagarna i de tidigare studierna är 
individer med IF som deltagit i andra aktiviteter än idrott, såsom insatser inom 
rättspsykiatrisk vård och aktiviteter inom daglig verksamhet. Att delta i aktiviteter, 
som verkar för ett inkluderande i samhället, oavsett form verkar därmed fungera 
höjande för självkänslan. Detta kan tänkas bero på att de olika aktiviteterna i viss 
mån påverkar samma undergrupp, men även beroende på aktivitet, olika 
undergrupper inom den multidimensionella modellen (Shavelson et al., 1976). 
 
Att majoriteten av deltagarna skattar sin globala självkänsla som måttlig och inte låg 
går emot tidigare forskning om att individer med IF har en lägre självkänsla än 
individer utan IF (Dagnan & Waring, 2004; Garaigordobil & Pérez, 2007; Masi et al., 
1999). En av dessa studier (Dagnan & Waring, 2004) är gjord med individer med IF 
som utövar aktiviteter, vilket motsäger ovanstående resonemang om att deltagande 
i aktiviteter höjer självkänslan för individer med IF, dock har ingen av studierna 
(Dagnan & Waring, 2004; Garaigordobil & Pérez, 2007; Masi et al., 1999) använt A-
RSES utan istället använt skalor som inte är anpassade för individer med IF. 
Skillnaden i resultaten skulle därmed kunna bero på valen av skattningsinstrument. 
Resultatet i denna studie tyder därmed på att deltagande i organiserad 
idrottsverksamhet, såsom SO:s verksamhet, kan verka höjande för självkänslan hos 
individer med IF i Sverige, vilket går i linje med tidigare forskning på idrottare inom 
SO (Dykens & Cohen, 1996; Harada et al., 2008; Weiss et al., 2003). På delskalan 
Idrottslig kompetens (PSPP-R) skattade deltagarna i vår studie sig högre än grupper 
med individer utan IF i Sverige bestående av universitetsstudenter och 
gymkortsinnehavare (Lindwall, Aşçi, et al., 2011), samt utövare av träningsformen 
Crossfit och individer som ägnar sig åt konditionsbaserad träning på 
träningsanläggningar (Klarström & Sandklef, 2014). Då dessa grupper med 
individer utan IF inte är baserade på deltagande i organiserad idrottsverksamhet 
tyder de högre skattningarna från deltagarna i vår studie på att deltagande i 
organiserad idrottsverksamhet, såsom Special Olympic, verkar höjande för 
idrottslig kompetens hos individer med IF. Deltagarnas skattningar på PSPP-R är 
dock lägre än idrottare utan IF som tävlar inom individuella idrotter och lagidrotter 
i Sverige (Andersson & Rydén, 2011). Då påståendena i delskalan Idrottslig 
kompetens (PSPP-R) till stor del handlar om att jämföra sin idrottsliga förmåga med 
andra människors förmåga, skulle deltagarnas lägre skattningar, jämfört med 
tävlande idrottare utan IF, kunna tyda på att deltagarna i vår studie jämfört sig med 
både individer med IF, men även med individer utan IF, som generellt sett inte är i 
behov av stöd för att utöva sin idrott samt generellt presterar på en högre lägstanivå 
vid idrottsutövande. 
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Vi fann ett svagt positivt samband mellan hur idrottarna skattat sin globala 
självkänsla och sin idrottsliga kompetens. Resultatet går i linje med den hierarkiska 
modellen (Shavelson et al., 1976), då idrottslig kompetens är en av många 
undergrupper som tillsammans påverkar och påverkas av global självkänsla. Ett 
starkare samband mellan global självkänsla och idrottslig kompetens hade 
inneburit att modellens undergrupper samt de andra undergrupperna tillhörande 
fysisk självkänsla, förutom idrottslig kompetens, inte haft modellens tänkta 
samband med global självkänsla. Tidigare studier har även funnit detta positiva 
samband mellan global självkänsla och idrottslig kompetens (Bowker, 2006; Findlay 
& Bowker, 2009). Tillsammans med att deltagande i organiserad idrottsverksamhet 
skulle kunna verka höjande för global självkänsla och idrottslig kompetens hos 
individer med IF, skulle detta samband kunna tyda på att deltagande i organiserad 
idrottsverksamhet skulle kunna användas som verktyg för att förbättra självkänsla 
och idrottslig kompetens hos individer med IF. 
 
Utifrån könstillhörighet, visade analyserna på att de kvinnliga deltagarna skattade 
sin globala självkänsla (A-RSES) och idrottsliga kompetens (Idrottslig kompetens, 
PSPP-R) signifikant lägre än de manliga deltagarna (se Tabell 1). Detta resultat 
gällande global självkänsla samstämmer med den bild som framkommer i Robins 
och Trzesniewskis (2005) metaanalys med vuxna individer utan IF; att kvinnor 
skattar sin självkänsla lägre än män. Vidare går detta resultat i linje med tidigare 
studier med barn med IF (Maïano et al., 2011; Maïano et al., 2004), dock har tidigare 
studier med vuxna med IF inte funnit någon skillnad i skattningarna utifrån 
deltagarnas könstillhörighet (Dagnan & Sandhu, 1999; Garaigordobil & Pérez, 2007; 
Paterson et al., 2012). Att de kvinnliga deltagarna i vår studie skattade sig lägre 
gällande idrottslig kompetens jämfört med de manliga deltagarna stödjer tidigare 
studier med svenska universitetsstudenter utan funktionsnedsättningar (Lindwall 
& Hassmén, 2004). Denna bild framkom även i de ovan nämnda uppsatserna 
gällande svenska utövare av träningsformen CrossFit (Klarström & Sandklef, 2014) 
och tävlande idrottare (Andersson & Rydén, 2011). Det bör poängteras att varken 
män eller kvinnor i denna studie har skattat sig lågt gällande global självkänsla eller 
idrottslig kompetens, dock skattade färre kvinnor en hög självkänsla och idrottslig 
kompetens jämfört med männen (se Tabell 1). Detta skulle kunna bero på att i 
samhället ses idrott generellt som en mer manlig aktivitet och kvinnors, framförallt, 
elitidrottande ses sällan som lika värdefullt som männens, vilket skulle kunna 
innebära att kvinnor går in i en idrottsorganisation med andra förutsättningar. En 
alternativ förklaring skulle kunna vara att det är andra faktorer i samhället som 
påverkar, så som skillnader i feedback redan i skolåldern. Dock är detta enbart 
spekulationer, då inga tidigare studier har kunnat förklara könsskillnaderna 
(Robins & Trzesniewski, 2005). Orsaken till skillnaden i skattningar mellan de 
kvinnliga och manliga deltagarna i vår studie behöver därmed inte finnas inom SO, 
men lösningen skulle däremot kunna skapas inom SO genom att i verksamheten 
avsiktligt verka för att stärka de kvinnliga idrottarnas globala självkänsla och 
idrottslig kompetens.  
 
Analyserna utifrån ålder visade inte på några signifikanta skillnader mellan de olika 
åldersgruppernas skattningar gällande global självkänsla (A-RSES) och idrottslig 



21 

kompetens (Idrottslig kompetens, PSPP-R). Vid vidare analyser kunde en svag 
positiv korrelation påvisas gällande skattad global självkänsla och ålder, vilket 
innebär att det finns ett svagt samband mellan individens ålder och skattad global 
självkänsla. Inget samband återfanns mellan ålder och skattad idrottslig kompetens. 
Det funna sambandet mellan ålder och skattad global självkänsla samstämmer med 
tidigare forskning som visat att självkänslan ökar från tonårstiden till vuxenåren, 
för att sedan bli som högst vid 50-60års ålder (Robins & Trzesniewski, 2005). 
Sambandet är dock inte lika starkt som förväntat, vilket skulle kunna bero på att 
individer med IF utifrån sitt behov av stöd för att utföra olika aktiviteter, kan tänkas 
inte få samma möjlighet till att uppleva känsla av kontroll som vuxna utan IF. Då vi 
inte funnit någon annan forskning gällande upplevd idrottslig kompetens och ålder 
för vuxna med IF har vi inga studier att jämföra deltagarnas skattningar med. Det 
funna positiva svaga sambandet mellan global självkänsla och idrottslig kompetens 
skulle tillsammans med att den globala självkänslan stiger med åldern, kunna 
betyda att även den idrottsliga kompetensen skulle skattas högst av vår äldsta 
åldersgrupp. Så var dock inte fallet, vilket utifrån modellen (Shavelson et al., 1976) 
skulle kunna innebära att det är någon annan undergrupp, än idrottslig kompetens, 
som fungerar som höjande av den globala självkänslan hos äldre idrottare med IF. 
En alternativ tolkning skulle kunna vara att äldre individer med IF har en högre 
acceptans av sin funktionsnedsättning och därmed tenderar att uppleva sig själv 
utifrån ett mer positivt perspektiv. 
 
I jämförelse mellan individuella idrottare och lagidrottare som deltog på Precampen 
påvisades inte någon signifikant skillnad gällande varken skattad global självkänsla 
(A-RSES) eller idrottslig kompetens (Idrottslig kompetens, PSPP-R) (se Tabell 1). Att 
ingen signifikant skillnad kunde återfinnas gällande skattad global självkänsla går 
emot resultat i en tidigare uppsats, då individuella idrottare utan IF, skattade sin 
globala självkänsla högre än lagidrottare utan IF (Andersson & Rydén, 2011). Att 
någon signifikant skillnad inte påvisades gällande skattad idrottslig kompetens i vår 
studie går även emot tidigare forskning gällande ungdomar med IF, inte aktiva inom 
SO, då utövare av lagidrott skattade sig lägre än utövare av individuell idrott (Ninot 
et al., 2000). Resultatet gällande idrottslig kompetens samstämmer dock med 
tidigare fynd i en uppsats, då inga signifikanta skillnader gällande idrottslig 
kompetens påvisades mellan idrottare utan IF, utifrån om de utövade en individuell 
idrott eller en lagidrott (Andersson & Rydén, 2011). Resultatet i vår studie skulle 
kunna innebära att idrottarna, oavsett idrottstyp, får sin idrottsliga kompetens 
bekräftad av något annat än enbart prestation, till exempel genom feedback från 
ledare och kamrater. Alternativa tolkningar skulle kunna vara att lagidrottarna i 
studien har utövat sin idrott så pass länge, att de inte längre upplever regler och 
samspel med lagkamrater som något problem; eller att de individer med IF som får 
lägre självkänsla och idrottslig kompetens av att delta i lagidrott väljer att istället 
utöva en individuell idrott. Då analyserna i vår studie enbart genomförts på 
idrottare som deltog i Precampen skulle det vara intressant att i framtida forskning 
undersöka om det finns någon skillnad mellan individuella idrottare och 
lagidrottare med IF som inte har representerat sitt land i ett stort internationellt 
mästerskap, respektive idrottare med IF som deltagit i stora internationella 
mästerskap. 
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Analyser utifrån om global självkänsla (A-RSES) och idrottslig kompetens (Idrottslig 
kompetens, PSPP-R) påverkas av att bli uttagen till och förbereda sig inför ett 
internationellt mästerskap, visade att deltagare som inte deltog i Precampen 
skattade signifikant högre gällande både global självkänsla och idrottslig kompetens 
än deltagare som deltog i Precampen (se Tabell 1). Vi tänker att detta resultat kan 
bero på flera faktorer. Deltagande i studien skedde under olika förutsättningar 
beroende av deltagande i Precampen eller inte. Deltagarna som deltog i Precampen 
befann sig i ett nytt sammanhang med mediabevakning, där de förmodligen fick en 
ny syn på vad det innebär att vara idrottare och där det befann sig många nya 
människor. Detta kan ha bidragit till att de var nervösa under datainsamlingen. 
Dessutom besvarade inte deltagarna i Precampen enkäten i samband med 
idrottsutövande, vilket kan ha krävt mer av dem för att tänka sig in i olika situationer 
kopplade till idrottsutövande. De som inte var med vid Precampen befann sig 
däremot i en välkänd miljö med människor de kände sedan tidigare. De utövade 
också sin idrott i samband med deltagandet i studien, vilket kan ha bidragit till att 
de hade lättare att sätta sig in i flertalet av påståendena gällande idrott. Dock tror vi 
mer att resultatet skulle kunna vara en effekt av att båda de åldersmatchade 
grupperna (A-RSES och Idrottslig kompetens, PSPP-R) som deltog i Precampen hade 
ett signifikant högre antal kvinnliga deltagare jämfört med manliga, än gruppen av 
deltagare som inte deltog i Precampen. Som tidigare nämnts skattade de kvinnliga 
deltagarna sin självkänsla och idrottsliga kompetens signifikant lägre än de manliga 
deltagarna i denna studie, vilket vi tror har en påverkan på resultatet av analyserna. 
Tidigare forskning har visat att elitidrottare utan funktionsnedsättningar skattat sin 
idrottsliga kompetens signifikant högre än idrottare som tävlar på lägre nivå 
(Findlay & Bowker, 2009). Då ett deltagande i stora internationella mästerskap är 
det största arrangemang som en idrottare inom SO kan delta i kan det tänkas att den 
effekt som tidigare återfunnits för idrottare utan IF också skulle kunna återfinnas 
bland idrottare inom SO. Tidigare forskning har dock inte funnit några skillnader 
gällande varken självkänsla eller idrottslig kompetens hos amerikanska idrottare 
inom SO innan jämfört med efter att idrottarna deltagit i ett stort internationellt 
mästerskap (Dykens & Cohen, 1996). Deltagarna i vår studie har dock inte varit iväg 
på sitt mästerskap ännu och resultatet från denna studie kan därför varken bekräfta 
eller dementera fynd från tidigare forskning. Då det saknas tidigare forskning 
gällande hur självkänsla och idrottslig kompetens hos idrottare med IF påverkas av 
att bli uttagen till och förbereda sig inför ett stort internationellt mästerskap vore 
det intressant med fortsatt undersökning av området. 
 

Metoddiskussion 

Studien har visat på ett antal intressanta resultat, dock har metoden haft brister.  Det 
är tänkbart att de resultat som framkommit i studien har påverkats av andra 
faktorer än de som i denna studie använts för att mäta självkänsla och idrottslig 
kompetens samt de gruppindelningar som genomförts, så kallade confounding-
variabler. Ett exempel på en confounding-variabel skulle kunna vara att ovan 
nämnda skillnader i självkänsla och idrottslig kompetens mellan grupperna som 
deltagit och inte deltagit i Precampen kan tänkas förklaras av könsskillnader mellan 
dessa två grupper. Ytterligare ett exempel på detta skulle kunna vara att det 
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eftersom verksamheten inom SO verkar för att öka möjligheterna till social samvaro 
för individer med IF, är möjligt att idrottare inom SO i sin bild av idrottslig 
kompetens även inkluderar social självkänsla. Detta skulle kunna innebära en risk 
att dessa två undergrupper i den multidimensionella modellen (Shavelson et al., 
1976) har sammanblandats hos dessa individer och därmed är svåra att mäta skilda 
från varandra. För att vidare kontrollera för confounding-variabler som denna bör i 
framtida studier fler undergrupper mätas. 
 

Att samla in självskattningar från individer med IF, jämfört med individer utan IF, 

kräver mer utifrån studiers utformning, genomförande och instrument 

(Cunningham & Glenn, 2004). De instrument som finns att tillgå gällande självkänsla 

och idrottslig kompetens som är anpassade för individer med IF är få, om ens 

befintliga, och finns inte översatta till svenska. A-RSES (Dagnan & Sandhu, 1999) 

som är anpassad för målgruppen, och som vi använt i denna studie, har utifrån 

rekommendationer för utformning av instrument som ska användas med individer 

med IF (Nind, 2008) brister, såsom påståenden med negationer och fler än tre 

svarsalternativ. Dessa problem delas även av PSPP-R (Lindwall, Asci, et al., 2011) 

som trots att instrumentet utvecklas med avsikt att bli mer lättförståeligt inte är 

specifikt anpassad för användning med individer med IF. Många av PSPP-R:s 

påståenden är långa, uppbyggda av svåra ord och ibland svåra att förstå, vilket inte 

rekommenderas för instrument som ska användas med individer med IF (Nind, 

2008). Trots att PSPP-R har visat upp god validitet och reliabilitet i tidigare studier 

(Lindwall, Asci, et al., 2011) kan detta ifrågasättas i denna studie, då den inte är 

testad på denna population. Utifrån bristen på instrument togs beslut om att, trots 

instrumentens problematik, använda dem i studien tillsammans med visuell 

presentation av påståenden och svarsalternativ, samt att ge stöd till deltagarna vid 

ifyllandet av enkäten genom att varje påstående och tillhörande svarsalternativ 

lästes upp tillsammans med förklaringar. Vi erbjöd även kontinuerlig hjälp med 

förståelse och alla eventuella frågor från deltagarna besvarades. Valet att använda 

förklaringar innebär dock en risk för att påståendenas innebörd förändrats samt att 

deltagarna letts in i vissa tankespår. Dock utifrån instrumentens utformning, och att 

vi under datainsamlingen fick många frågor utifrån förståelse, är vår bedömning att 

få frågor hade besvarats om förklaringarna inte inkluderats i studien.  Vi hade 

endast ett fåtal bortfall, gällande alla påståenden i A-RSES respektive PSPP-R, vilket 

kan tänkas stödja att deltagarna, tillsammans med våra förklaringar, förstod 

påståendena, vilket även ökar reliabiliteten. Bland de bakgrundsfrågor som 

inkluderades i enkäten fanns en fråga angående om deltagaren tidigare varit med i 

något internationellt mästerskap och en angående antal år som idrottsaktiv. Dessa 

frågor uteslöts från studiens analyser då vi under datainsamlingen observerade att 

en stor del av deltagarna hade svårt att förstå den första frågan även med ytterligare 

förklaringar och få hade koll på hur länge de utövat sin idrott.  

 
Att deltagarna besvarade enkäten i grupper bestående av olika antal deltagare kan 
ha påverkat deltagarnas koncentrationsförmåga. I de mindre grupperna kan det, 
trots våra försök till ett enhetligt genomförande, ha funnits en större möjlighet till 
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att få mer stöd och hjälp, dock även en ökad risk att deltagarna upplevt att vi följt 
deras svar och deltagande noggrannare och därmed svarat mer utefter vad de trott 
att vi velat att de skulle svara. Närvaron av andra deltagare, ledare och föräldrar 
under ifyllandet av enkäten kan utifrån att det stundtals var många som pratade 
samtidigt ha minskat chansen för deltagarna att koncentrera sig på den egna 
enkäten och svara utifrån de egna tankarna och känslorna. Gruppformatet kan ha 
gjort att vissa deltagare känt sig stressade utifrån att de varit i behov av mer tid 
och/eller stöd för att fylla i enkäten än andra deltagare, vilket kan ha resulterat i 
felaktiga svar utifrån upplevelse. Under nästan alla datainsamlingstillfällena fanns 
ledare och föräldrar på plats som stöd och extra hjälp och deras närvaro kan ha 
bidragit till en ökad trygghetskänsla hos deltagarna. Samtidigt kan närvaron ha 
påverkat deltagarnas besvarande av enkäten. Trots våra uppmaningar om att frågor 
angående förståelse skulle hänvisas till oss som testledare, kan ledare och föräldrar 
i sitt försök att hjälpa ha gett deltagare andra förklaringar till frågorna med annan 
innebörd. Inför liknande framtida studier kan möjligheten övervägas att istället 
använda en intervjustudie, då det erbjudit möjlighet till att med högre säkerhet 
försäkra sig om deltagarens förståelse av frågorna. Ett annat alternativ skulle kunna 
vara att erbjuda deltagare att fylla i enkäten individuellt tillsammans med stöd. Dock 
hade inget av dessa alternativ varit genomförbart vid insamlande av den mängd data 
som finns i denna studie på grund av tid som erbjöds av idrottsverksamheterna. 
 
Deltagarantalet i denna studie är större än i många tidigare studier inom området, 
men är inte tillräckligt stort för att ge stora effektstorlekar vid de statistiska 
analyserna, vilket gör att studiens resultat bör följas upp med ytterligare studier för 
att undersöka om de är rättvisande för populationen. Att följa upp deltagarnas 
skattningar med mer djupgående intervjuer hade varit intressant, men rymdes 
tyvärr inte inom ramen för denna studie. Likaså fanns inte möjlighet att samla in 
data gällande deltagarnas grad av IF, vilket skulle ha bidragit till ytterligare kunskap 
om målgruppen.  
 
Sammanfattningsvis krävs vidare arbete för att utveckla anpassade instrument för 
individer med IF. Studien har dock erbjudit ny kunskap om idrottare inom SO i 
Sverige och visat på att idrottsdeltagande kan ge positiva resultat gällande global 
självkänsla och idrottslig kompetens, där det dock finns möjlighet för vidare arbete 
för att stärka framförallt kvinnors upplevelse av global självkänsla och idrottslig 
kompetens.  
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Bilaga A 

Hej! 
Vi heter Sandra och Malin och undrar om du som håller på med sport och är 16 år eller äldre 

vill vara med i en studie om: 

 Självkänsla - alltså vad du tycker om dig själv. 

 Idrottslig kompetens - alltså hur bra du tycker att du kan göra idrottsaktiviteter. 

Några idrottare inom Special Olympics kommer få frågan om de vill vara med i studien som 

kommer undersöka om självkänsla och idrottslig kompetens förändras av att få vara med på en 

idrottstävling med deltagare från flera olika länder. 

Det är viktigt att studien genomförs då man inte vet så mycket om självkänsla och idrottslig 

kompetens bland idrottare inom Special Olympics i Sverige. 

Studien sker i samarbete med Special Olympics och är ett examensarbete som Sandra och 

Malin kommer skriva som en del av sin utbildning till psykologer vid Umeå universitet.  

Vad innebär det att vara med i studien? 
Att vara med i studien kommer innebära att du får svara på ungefär 20 frågor genom att kryssa 

för det svar som du tycker passar bäst för dig. Sandra och Malin kommer finnas på plats som 

stöd om du behöver hjälp med att svara på frågorna eller undrar över någonting. 

Viktigt att veta 
 Det är helt frivilligt att vara med i studien. 

 Du kan sluta vara med i studien när som helst, du behöver inte berätta varför och det 

påverkar inte ditt deltagande i Special Olympics. 

 Vi känner inte till några risker med att vara med i studien. 

 Oftast tycker man det är kul att svara på frågorna. 

 Studien samlar och behandlar även uppgifter om dig som hur vi kan kontakta dig, hur 

gammal du är och om du är man eller kvinna. 

 Du bestämmer själv om du vill lämna några uppgifter till oss. 

 Resultatet från studien kommer att redovisas i en uppsats där man kan läsa vad gruppen 

tillsammans svarat. Ingen kommer veta vad just du svarat på frågorna. 

 Dina svar på frågorna och uppgifterna om dig kommer att förvaras så att ingen annan än 

vi som gör studien kommer kunna ta del av dem. 

 

Vill du veta mer eller har frågor kontakta gärna: 

Sandra Bengtsson eller Malin Dalsmyr studerande vid Psykologprogrammet, Umeå 

Universitet, på e-post: [e-postadress till författarna aktiv under studiens genomförande]  

Med Vänliga Hälsningar 

Sandra Bengtsson och Malin Dalsmyr 

Studerande vid Psykologprogrammet, Umeå universitet



 

 

Bilaga B 

INFORMERAT SAMTYCKE av Förmyndare, Gode man och Förvaltare 

Jag har fått läsa information om studien ”Självkänsla och självupplevd idrottslig 

kompetens hos idrottare inom Special Olympics”. 

Jag samtycker till att den idrottare jag är förmyndare, gode man eller förvaltare till får 

erbjudas deltagande i ovan nämnda studie, samt om idrottaren själv samtycker till 

deltagande får delta i studien. Jag känner till att deltagandet är helt frivilligt och att 

deltagare kan sluta vara med i studien när som helst. Att deltagare inte behöver 

berätta varför de inte vill vara med och att det inte påverkar idrottarens deltagande 

inom Special Olympics. 

Jag samtycker till att studien får samla och behandla följande personuppgifter om 

deltagaren som jag är förmyndare, gode man eller förvaltare till: svar på frågor, 

kontaktuppgifter, ålder och kön. 

Jag vet att uppgifterna som samlas in om deltagaren som jag är förmyndare, gode man 

eller förvaltare till kommer att lagras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (090/786 5000, 901 87 Umeå). Enligt 

personuppgiftslagen (PuL) har deltagare rätt att gratis en gång per år få ta del av de 

uppgifter om som hanteras om deltagaren och vid behov få eventuella fel rättade. 

Kontaktperson är Erik Domellöf. 

 

Datum:…………………………………… 

 

Idrottare jag är förmyndare, gode man eller förvaltare för (för- och efternamn textat): 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Födelseår och månad på idrottaren:……………………………………………………………………………. 

Kod (Ifylles av ledare av studien):………………………………………………………………………………… 

 

Signatur:………………………………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande (textat):…………………………………………………………………………



 

Bilaga C 

INFORMERAT SAMTYCKE 

Jag har fått läsa information om studien och fått den berättad för mig. 

Jag samtycker till att vara med i studien ”Självkänsla och självupplevd idrottslig 

kompetens hos idrottare inom Special Olympics”. Jag känner till att det är helt frivilligt 

att vara med och att jag kan sluta vara med i studien när som helst. Att jag inte 

behöver berätta varför jag inte vill vara med och att det inte påverkar mitt deltagande i 

Special Olympics. 

Jag samtycker till att projektet får samla och behandla följande personuppgifter: hur 

man kan kontakta mig, hur gammal jag är och om jag är man eller kvinna. 

Jag vet att uppgifterna som samlas in om mig kommer att lagras så att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet (090/786 5000, 901 87 

Umeå). Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del 

av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Kontaktperson är Erik Domellöf. 

 

Datum:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jag (för och efternamn textat)…………………………………………………………………………………….. 

Födelseår och månad:…………………………………………………………………………………………………. 

Kod (Ifylles av Sandra och Malin, ledare av studien):…………………………………………………… 

 


