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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse kring perfektionism samt 

ledarskapsbeteenden hos tränare i estetiska idrotter. Specifikt undersöks huruvida det finns ett 

samband mellan tränares perfektionistiska drag och det stöd de ger för sina adepters grundläggande 

psykologiska behov. De grundläggande psykologiska behoven består av autonomi, kompetens och 

tillhörighet och behövs för att känna inre/självbestämd motivation. Perfektionismen är ett 

personlighetsdrag där man strävar efter felfrihet. Detta personlighetsdrag bland tränare, tillsammans 

med hur tränare upplever att de skapar motivation genom de psykologiska behoven för sina adepter, 

finns det i dagsläget ingen forskning om.  

 

 Frågeställning 1: Finns det samband mellan tränares egna nivåer av perfektionism och 

tränarnas upplevelser av deras stöd för grundläggande psykologiska behov (kompetens, 

autonomi och tillhörighet)?  

Frågeställning 2: Finns det samband mellan tränares perfektionism och stöd för grundläggande 

psykologiska behov å ena sidan, och deras ålder och arbetserfarenhet å andra sidan?  

Metod  

För att samla in information om tränares underliggande perfektionism och ledarskapsbeteenden valde 

författaren att utgå från en kvantitativ metod, i form av webbenkäter till tränare tillhörande 

konståkning- och gymnastikförbunden.  

Resultat  

Resultaten visade resultaten att tränare med högre nivåer av SPP och OOP sade att de gav mindre stöd 

för kompetens, samt tränare med högre nivåer av samtliga perfektionismtyper (SOP, SPP eller OOP) 

sade sig ge mindre autonomistöd till adepterna. Mera perfektionistiska tränare sade sig dock inte ge 

mindre stöd för tillhörighet. Resultatet visade även att ålder och erfarenhet har positiva samband med 

stöd för de grundläggande behoven samt att yngre, mindre erfarna tränare tenderar att vara mer 

perfektionistiska än äldre, mer erfarna tränare.  

 

Slutsats  

Slutsatsen utifrån resultaten är att tränares perfektionism har ett samband med det stöd de upplever att 

de ger för sina idrottares grundläggande psykologiska behov. Det föreslås därför att tränare skulle 

kunna ha nytta av att bli mer medvetna och reflekterade kring deras ledarskapsbeteenden i relation till 

sin perfektionism. 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund  

Tävlingsreglementet i estetiska idrotter ställer höga krav på perfektion i utförandet vilket 

medför stora krav på atletens prestation för att nå maximal poäng. Den internationella 

konkurrensen är tuff och marginalerna kan vara små: en hundradelspoäng kan avgöra vem 

som vinner. En högre poäng betyder en högre perfektion i utförande, dvs både estetiskt och 

tekniskt, även om det handlar om hundradels poäng (Fédération Internationale De 

Gymnastique, 2017). En möjlighet till avdragsminskning i ett tävlingsprogram kan vara att 

tränaren engagerar sig samt korrigerar minsta tekniska fel i utförande hos atleten. Detta kan 

vid högre tävlingsnivåer resultera i att tränaren ställer högre krav på idrottaren, och kanske 

även på sig själv, vid tränings- och tävlingstillfällena. Däremot kan inte den upplevda 

perfektionismen hos tränarna speglas eller antas i poäng från en bedömd serie. Det saknas 

forskning om tränares perfektionism inom de estetiska idrotterna samt hur tränare upplever 

sitt ledarskapsbeteende i relation till sin perfektionism. Därför blir det intressant att undersöka 

hur estetiska tränare upplever sitt stödjande av idrottares grundläggande psykologiska behov i 

relation till sina perfektionistiska drag.  

  

1.2 Teoretisk utgångspunkt och forskningsläge  

Denna studie utgår från Hewitt och Fletts (1991) modell om perfektionism samt Basic 

psychological needs theory som grundar sig i Self Determination Theory (SDT; Ryan & Deci 

2000). Forskningsläget kommer att presenteras i tre delar. Den första delen ger en 

övergripande blick på perfektionismens betydelse och forskningsläge; i den andra delen 

beskrivs de grundläggande psykologiska behoven, och den tredje delen är en sammanfattning 

av forskningsläget.  

  

1.2.1 Perfektionism  

Perfektionism är ett personlighetsdrag som kännetecknas av att individen strävar efter 

felfrihet, ställer alltför höga prestationskrav och kritiserar sitt beteende (Hewitt & Flett, 1991). 

Perfektionistens fokus ligger på att prestera felfritt och verka för att uppnå sina mål. Sannolikt 
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kommer dessa personer även tro att det endast skulle vara möjligt att nå en perfekt prestation 

om de följer sina regler och rutiner (Childs & Stoeber 2010, s. 269–281). Hewitt och Fletts 

(1991) teori är en av de mest använda och beprövade teorierna inom 

perfektionismforskningen. Teorin utgår från tre olika typer av perfektionism. Self-oriented 

perfectionism (SOP) är en persons inre trosuppfattning om strävan efter perfektion och de 

anser att det är viktigt att de själva är perfekta. Personer med hög SOP löper ökad risk för 

utbrändhet, ångest och depression (Hewitt & Flett 1991, s. 457). Socially prescribed 

perfectionism (SPP) är att personen strävar efter att uppfylla perfektion därför att andra ställer 

höga krav på dem och att personen i frågan känner att den måste prestera perfekt utifrån sin 

omgivning (Hewitt & Flett 1991, s. 457–458). En person med hög nivå av SPP löper ökad risk 

för ångest, ilska och depression (Hewitt & Flett 1991, s. 458).  Eftersom personen är upptagen 

med att uppfylla andras standarder är det mest troligt att dessa personer även uppvisar rädsla 

för att misslyckas och därav lägger större vikt vid att undvika andras missnöje. Dessa negativa 

känslor kan ge en uppfattad oförmåga att behaga andra samt tron att andra är orealistiska i 

sina förväntningar, eller båda (Hewitt & Flett 1991, s. 458). Other-oriented perfectionism 

(OOP) innebär att personen ställer och förväntar sig mycket höga krav av andra i sin 

omgivning, det vill säga att andra ska uppfylla deras perfektionistiska normer (Hewitt & Flett 

1991, s. 457). OOP associeras med önskvärda egenskaper såsom god ledarskapsförmåga i att 

kunna motivera andra men allt för höga drag av OOP kan ge svårigheter för individen att 

delegera uppgifter till andra vilket kan uppfattas av andra som negativ kritik. Detta kan 

medföra problem i sociala relationer för personer med höga drag av OOP. Enlig Stoeber 

(2015) har personer med höga nivåer av OOP en känsla av överlägsenhet och passar inte lätt 

in i en större social cirkel, vilket gör dem ganska antisociala. (Childs & Stoeber 2010; Hewitt 

& Flett 1991, s. 457).   

 

Inom idrott kan de krav som en perfektionist ställer på sig själv driva dem till 

prestationshöjning (Stoll, Lau & Stoeber, 2008). Något man bör ha i åtanke är att samma krav 

kan bli ett destruktivt beteende, till exempel om individen försöker undvika misstag vid 

prestation (Hamilton, 2003; Stirling & Kerr, 2006). Perfektionism kan också leda till problem 

hos individen om det hänger samman med hög grav av rigiditet och tvångsmässigt tränande 

(Hill, Witcher, Gotwals & Leyland, 2015; Nordin-Bates & Abrahamsen, 2016). Frost et al. 

(1990) delade upp perfektionism till två dimensioner. Positiv perfektionism är att personen 
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kan ställa höga krav på sina prestationer och samtidigt uppleva sin prestation som lyckad även 

vid misstag rörande prestationen (Frost et al., 1990). Negativ perfektionism är att personen 

strävar att nå ett visst mål men samtidigt försöker att undvika misslyckanden (Terry-Short et 

al., 1995), vilket kan få personen att uppleva starka tvivel på sina egna handlingar och 

prestationer samt en känsla av oro för att göra misstag (Frost et al., 1990). Enligt Ablards och 

Parkers (1997, s. 652–653) studie är föräldrars perfektionism relaterad till deras 

prestationsmål för sina barn. Det finns ett samband med hur deras barn kommer att uppvisa 

positiv perfektionism eller negativ perfektionism beroende på deras föräldrars 

perfektionistiska drag (Ablard & Parkers 1997, s. 652–653), förmodligen på grund av att 

föräldrarna uppvisar ett visst beteende gentemot sitt barn. Eftersom tränare också kan vara 

viktiga ledarfigurer för barn skulle detta kunna innebära att tränares perfektionistiska drag 

påverkar deras idrottare, till exempel via de ledarskapsbeteenden de använder gentemot sina 

idrottare. Hittills har inga studier gjorts inom detta område. Mot bakgrund av ovanstående 

vore det intressant att undersöka djupare hur tränare inom de estetiska idrotterna upplever 

perfektionism samt om tränares egen perfektionism hänger samband med deras 

ledarskapsbeteenden. 

  

1.2.2 Basic Psychological Needs Theory  

Basic Psychological Needs Theory (BPNT) är en sub-teori inom den övergripande 

motivationsteorin SDT (Ryan & Deci 2000). BPNT beskriver tre grundläggande psykologiska 

behov: kompetens, tillhörighet och autonomi, där Kompetens handlar om att känna förmågan 

till att nå önskvärda mål, att man kan något samt en känsla av kontroll (Oostlander et al. 2014, 

s.873). Tränare som väljer att sätta rimliga mål utifrån idrottarens prestationsförmåga kan öka 

idrottares upplevda kompetens. Tillhörighet handlar om att känna samhörighet och vara 

förstådd av andra. Forskning konstaterar att idrottare kan känna tillhörighet i en grupp genom 

att omgivningen stöttar, utmanar och motiverar varandra (Oostlander et al. 2014, s.872). 

Autonomi innebär att ta eget initiativ, känna meningsfullhet inför och ha valmöjligheter över 

sina egna handlingar (Oostlander et al. 2014, s.871). Forskning har visat att idrottare upplever 

autonomi när deras tränare ger dem möjlighet att få bestämma hur mycket de vill engagera sig 

i en uppgift (Ntoumanis, Duda & Reinboth 2004, s.307).  Om tränare strävar efter att främja 

de tre psykologiska behoven (autonomi, tillhörighet och kompetens) kan de skapa en positiv 
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inlärningsmiljö som kan bidra till en progression i idrottarens prestationsförmåga (Clifford 

2005, s. 428).  

 

Tidigare studier som har gjorts inom detta område har nästan uteslutande fokuserat på 

idrottares personliga upplevelser: det vill säga, hur idrottare känner att deras behov är 

tillfredsställda, eller upplevt stöd från ledare (Clifford, 2005; Côté & Gilbert, 2009; Horn et. 

al., 2011). I en studie om högpresterande studenter vars föräldrar fokuserade på 

kompetensutveckling och uppmuntran utifrån barnets förståelse upplevde barnen högre nivåer 

av kompetens jämfört med barn till föräldrar som fokuserade på barnets akademiska resultat 

(Ablard & Parker 1997, s. 652–653). Forskning visar även att tränare har ett stort inflytande 

på sina idrottare samt påverkar deras psykologiska tillväxt (Côté & Gilbert 2009, s. 313). Vad 

författaren vet har inga tidigare studier studerat hur ledare själva uppfattar sitt ledarskap 

utifrån ett SDT-perspektiv, det vill säga i vilken grad de uppger att de stödjer sina idrottares 

tre grundläggande psykologiska behov. 

 

  

1.3 Sammanfattning av forskningsläget  

Tidigare forskning har generellt gjorts om perfektionismens negativa påverkan för en individs 

egen psykologiska hälsa. Inom idrottsvärlden har tidigare studier till största del gjorts inom 

ämnet idrott, prestation och hälsa, där undersökningar kring perfektionism är främst 

associerad med idrottare som ställer höga krav på sig själva och/eller upplever höga krav av 

andra utifrån i sin omgivning. Vilket har visat att detta kan leda till depression (Hayward & 

Arthur 1998, s. 195), utbrändhet, lågt engagemang (Childs & Stoeber 2010) samt ätstörningar 

(Egan, Wade, & Shafran, 2011b) hos utövarna. Genomgripande forskning gällande 

perfektionism och tävlingsprestation har också gjorts. Utifrån dessa studier har det 

framkommit ett negativt samband mellan perfektionism och oron över sin prestation när det 

gäller att misstro på sin egen kapacitet samt rädsla för att misslyckas (Frost & Henderson, 

1991). Liksom det finns få studier om ledares egen perfektionism så finns ytterst få studier om 

tränares ledarskapsbeteende utifrån SDT, utöver idrottares uppfattningar (Clifford, 2005; Côté 

& Gilbert, 2009; Horn et. al., 2011).  
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Inte heller finns mycket forskning om hur tränares ålder och arbetserfarenhet förhåller sig till 

deras perfektionism och ledarskapsbeteende. Nästan all tidigare forskning kring tränares 

arbetserfarenhet har istället använts som en variabel för att identifiera coaching-egenskaper 

och beteenden (Côté & Gilbert 2009). Enligt Côté och Gilbert (2009) kan det till exempel vara 

ett problem om tränaren inte har tillräckligt med erfarenhet inom tidigt specialiserade idrotter, 

såsom gymnastik och konståkning, där atleterna bör uppnå toppresultat före vuxenålder, då 

det kan leda till skador och kortare karriär. Stoebers och Stoebers (2009) studie visade att 

perfektionism och ålder generellt var oberoende av varandra, förutom att äldre deltagare var 

oftare perfektionistiska i barnens utbildning. En del av den teoretiska litteraturen som finns 

har dock förutsatt att perfektionismen kan öka med åldern (King, 1986; se Hayward & Arthur 

1998, s. 195).  Detta skulle vara intressant att undersöka vidare, då det ännu är okänt om 

tränares perfektionistiska drag ändras över tid. Skulle exempelvis en yngre tränare ställa högre 

krav på utförande hos atleten på grund av bristande erfarenhet? Skulle det i så fall kunna 

påverka stödet för autonomi, kompetens och tillhörighet? Vad författaren vet så har inga 

tidigare studier kring perfektionism och stöd för de grundläggande psykologiska behoven 

gjorts på tränare. Detta skulle kunna vara intressant med anledning av att en tränares 

perfektionism kanske leder till att denne ställer alltför höga krav på sina idrottare, och därmed 

stödjer de grundläggande psykologiska behoven i lägre grad. Exempelvis skulle orimliga krav 

antas ge lägre kompetensstöd. Däremot om atletens prestation skulle vara helt i fokus för 

exempelvis kvalificering till ett landslag, så kanske även stöd för tillhörighet minskar, särskilt 

om adepten inte presterar på topp. Att en perfektionistisk tränare styr allt och inte tar hänsyn 

till adepters individuella nivå eller dagsform (även kallat autokratiskt ledarskap) skulle kunna 

antas bidra till lågt autonomistöd.  

  

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse kring perfektionism samt 

ledarskapsbeteenden hos tränare i estetiska idrotter.  Specifikt undersöks huruvida det finns ett 

samband mellan tränares perfektionistiska drag och det stöd de ger för sina adepters 

grundläggande psykologiska behov.  Vidare undersöks om det finns en variation mellan 

tränares perfektionistiska personlighetsdrag beroende på deras ålder och arbetserfarenhet. 

Framtagandet av hypoteserna grundar sig på tidigare forskning. 
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 2.1 Frågeställning:  

● Finns det samband mellan tränares egna nivåer av perfektionism (SOP, SPP och OOP) 

och tränarnas upplevelser av deras stöd för grundläggande psykologiska behov 

(kompetens, autonomi och tillhörighet)?  

● Finns det samband mellan tränares ålder och arbetserfarenhet gentemot den 

multidimensionella perfektionismen och de grundläggande psykologiska behoven?  

 

2.2 Hypotes  

1. Att en tränare med höga perfektionistiska drag antas bidra till lägre stöd för autonomi, 

tillhörighet och kompetens hos atleten.   

2. Att en tränares perfektionistiska personlighetsdrag varierar beroende på ålder och 

arbetserfarenhet. 

  

 

  

3. Metod  

Nedan beskrivs deltagare, mätmetoder, tillvägagångssätt, databearbetning, etiska aspekter 

samt validitet och reliabilitet för studien. För att samla in information om tränares 

underliggande perfektionism och ledarskapsbeteenden valde författaren att utgå från en 

kvantitativ metod, i form av webbenkäter.  

 

3.1 Deltagande   

275 tränare påbörjade enkäten men enbart 134 fullföljde. Av dessa var 76,10% kvinnor och 

23,10% män; 0,70% identifierade sig inte som något av könen. Deltagare som fullföljde 

studien var i åldrarna 15–62 år (M = 30,73, SD= ± 12,42) och med en arbetserfarenhet på 0,5–

40 år (M = 10,64, SD= ± 8,89). Tränare från följande estetiska idrotter deltog: Kvinnlig 

artistisk gymnastik (25,40%), Manlig artistisk gymnastik (3,00%),  

Konståkning (1,50%), Truppgymnastik (50,00%), Rytmisk gymnastik (0,70%), Cheerleading 

(11,90%), Trampolin och Double Mini Tramp (DMT; 7,50%).  
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3.2 Mätmetoder  

För att mäta de tre typerna av perfektionism använde författaren the Multidimensional 

Perfectionism Scale (MPS-II; Hewitt & Flett, 1991) . I framtagandet av MPS-II genomfördes 

två studier för att få fram en hög validitet- och reliabilitet nivå på enkäten (Hewitt & Flett, 

1991). Enkäten omfattar 45 frågor uppdelade i 3 olika delskalor, med 15 frågor för vardera 

SOP (t.ex., Jag är inte nöjd med annat än perfektion för min egen del; Jag måste alltid vara 

framgångsrik inom arbetet som tränare.), SPP (t.ex., Jag tycker det är svårt att leva upp till 

andras förväntningar på mig; Folk på mitt arbete (förening, klubb) förväntar sig av mig att 

jag ska vara perfekt.) och OOP (t.ex., Jag kan inte befatta mig med folk som inte strävar efter 

att förbättra sig själva; Om jag ber någon att göra något, förväntar jag mig att det utförs 

felfritt.). Deltagarna svarade genom en 7-punkts Likertskala (1= Stämmer inte alls, 4= 

Stämmer någorlunda, 7= Stämmer precis). I denna studie valde författaren att använda sig av 

en svensk översättning av MPS-II (Saboonchi & Lundh, 1997) med en inriktning på tränares 

upplevda perfektionism gentemot sina adepter, där författaren uppmanade tränarna att tänka 

enbart utifrån sitt tränaruppdrag vid ifyllandet av frågorna. Vissa frågor anpassades också 

ytterligare för att passa idrotten. Reliabiliteten av den översatta skalan har visat sig stämma 

väl överens med originalskalan (Saboonchi & Lundh, 1997; Hewitt & Flett, 1991). 

Cronbach’s Alpha visade att den inre reliabiliteten var god för den aktuella studien (α= .81 – 

.93). 

 

Ledarskapsbeteenden mättes med en anpassad version av Basic Needs Satisfaction in Sport 

Scale (BNSSS; Ng, Lonsdale & Hodge, 2011) som är grundad i SDT (Ryan & Deci 2000). 

BNSSS utvecklades för att mäta idrottares upplevda nivå av de tre psykologiska 

grundläggande behoven inom deras idrott. Tre studier genomfördes i framtagandet av BNSSS 

för att få fram en hög validitet- och reliabilitetnivå på enkäten (Ng, Lonsdale & Hodge, 2011). 

I denna studie användes BNSSS med inriktning på vilka beteenden tränare själva upplever att 

de använder mot sina adepter. Enkäten översattes till svenska och därefter tillbaka till 

engelska (sk. translate-backtranslate-procedur) av en tvåspråkig individ. Ett pilot-test gjordes 

sedan för att kontrollera validiteten genom att enkäten skickades ut till fem utomstående 

individer för att kontrollera att enkäten i sin helhet var tillämpningsbar på det aktuella urvalet.  
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BNSSS omfattar 20 frågor uppdelade i 3 olika delskalor. Fem frågor behandlar stöd för 

kompetens (t.ex, Jag hjälper adepterna att känna att de kan klara av utmaningar; Jag får 

adepterna att känna att de är bra på det de gör), stöd för tillhörighet med fem frågor (t.ex. 

Jag arbetar för att adepterna ska kunna lita på mig; Jag hjälper mina adepter att känna sig 

nära varandra) och stöd för autonomi med 10 frågor (t.ex. Jag uppmuntrar adepterna att 

jobba mot sina egna mål; Deltagande i mina övningar baseras på egen fri vilja). Deltagarna 

svarade genom en 1-7 poängs Likertskala (1= Stämmer inte alls, 4= Stämmer någorlunda, 7= 

Stämmer precis). Reliabiliteten av den översatta skalan har visat sig stämma väl överens med 

originalskalan (Ng, Lonsdale & Hodge, 2011). Cronbach’s Alpha visade att den inre 

reliabiliteten var god för den aktuella studien (α= .74 – .80). 

 

3.3 Tillvägagångssätt  

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie på grund av tidsbrist var det inte möjligt att 

genomföra en longitudinell studie. Först valdes passande enkäter ut, och därefter utformades 

en webbenkät med hjälp av SurveyMonkey. I enkäten ingick informationsbrevet, 

samtyckesbrevet, MPS-II och BNSSS. Enkäten skickades ut som en länk till SurveyMonkey 

via sociala medier (Facebook och Messenger). Enkäten hölls öppen i en vecka. När all 

insamling av empiriska data var avklarad fördes den in i statistikprogrammet SPSS, där det 

gjordes en sammanställning. För att besvara studiens forskningsfrågor har två olika typer av 

tester genomförts i SPSS: beskrivande analyser samt korrelationsanalyser.  

  

3.5 Etiska aspekter  

Inom forskningsetik finns det fyra allmänna huvudriktlinjer som Vetenskapsrådet ställer krav 

på att följa vid forskning: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) Innan undersökningen påbörjades gjorde författaren 

ett övervägande om det skulle kunna uppstå några etiska hinder i samband med studien. 

Författaren ansåg att detta sannolikt inte skulle uppstå. Därefter utformades ett 

informationsbrev med en generell beskrivning av studiens syfte och undersökningsmetod. 

Deltagarna blev upplysta om att medverkandet i denna studie var anonymt och frivilligt samt 

att de hade möjlighet till att avbryta sitt deltagande när som helst utan några konsekvenser. 

Författarens och handledarens kontaktuppgifter gavs för att deltagarna skulle ges tillfälle att 



9 
 

ställa frågor angående undersökningen. För att uppfylla samtyckeskravet skapades ett 

samtyckesbrev som var inledande i webbenkäten där deltagarna fick ge sitt samtycke för att 

kunna påbörja enkäten. 

 

4. Resultat  

4.1 Beskrivande statistik  

Som redovisas i Tabell 1 visade resultaten att tränarna i genomsnitt upplevde måttliga nivåer 

av perfektionism (M = 3,28 - 4,72) där SPP och OOP skattades lägst och SOP klart högre. 

Medelvärdena gällande stöd för grundläggande psykologiska behov visade vidare att tränarna 

upplevde sitt stöd gentemot sina adepter som relativt högt (M= 5,38 - 6,41). Stöd för 

kompetens och tillhörighet skattades till synes högre än stöd för autonomi (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik för ålder, arbetserfarenhet (antal år), Self-oriented perfectionism (SOP), Socially 

prescribed perfectionism (SPP), Other- oriented perfectionism (OOP), Autonomi, Kompetens och Tillhörighet. 

Beskrivande Statistik 

  Medelvärde Standardavvikelse Antal deltagare α 

Ålder 30,73 12,42 133   

Arbetserfarenhet (år) 10,64 8,89 134 
 

SOP 4,72 1,21 133 .925 

SPP 3,28 1,11 132 .899 

OOP 3,30 0,77 133 .805 

Autonomi 5,38 0,78 134 .783 

Kompetens 6,41 0,58 134 .737 

Tillhörighet 6,43 0,63 134 .803 

 

4.2 Förhållandet mellan tränares egna nivåer av perfektionism och deras stöd 

för grundläggande psykologiska behov 

  

Pearson Product Moment Correlations utfördes för att undersöka eventuella samband mellan 

de tre typerna av perfektionism (SOP, SPP och OOP) och stöd för de grundläggande 

psykologiska behoven (autonomi, kompetens och tillhörighet). Som redovisas i Tabell 2 fanns 

signifikanta negativa samband mellan stöd för autonomi och vardera SOP, SPP och OOP. En 
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måttlig negativ korrelation fanns också mellan stöd för kompetens och vardera SPP och OOP.  

Inga signifikanta samband fanns mellan stöd för tillhörighet och perfektionism (se tabell 2).   

 

Tabell 2. Korrelationer mellan ålder, arbetserfarenhet, Self-oriented perfectionism (SOP), Socially prescribed 

perfectionism (SPP), Other- oriented perfectionism (OOP), Autonomi, Kompetens och Tillhörighet 

Pearson Korrelations statistik   

  Ålder Arbetserf. SOP SPP OOP Autonomi Komp. Tillhör. 

Arbetserfarenhet 0,66**               

SOP -0,25** -0,23**             

SPP -0,20* -0,17* 0,61**           

OOP -0,07 -0,05 0,52** 0,57**         

Autonomi 0,24** 0,29** -0,31** -0,29** -0,37**       

Kompetens -0,00 0,16* -0,02 -0,29** -0,18* 0,39**     

Tillhörighet -0,03 0,09 0,08 -0,14 -0,13 ,041** 0,65**   

**. Korrelationen är signifikant vid 0.01 nivån (2-tailed). 

*. Korrelationen är signifikant vid 0.05 vivån (2-tailed). 

 

 

4.3 Förhållandet mellan tränares ålder och arbetserfarenhet gentemot den 

multidimensionella perfektionismen och stöd för de grundläggande 

psykologiska behoven.   

Korrelationstesterna påvisade en moderat negativ korrelation mellan ålder och vardera SOP 

och SPP, men ingen korrelation mellan ålder och OOP. Liknande resultat visade sig mellan 

arbetserfarenhet och vardera SOP och SPP. Vidare påvisades ett positivt samband mellan 

arbetserfarenhet och autonomistöd samt en låg positiv korrelation mellan arbetserfarenhet och 

kompetensstöd. Endast ett lågt positivt samband påvisades mellan ålder och behovsstöd, 

vilket gällde stöd för autonomi. 

 

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse kring perfektionism hos svenska tränare i 

estetiska idrotter samt hur deras perfektionism eventuellt hänger samman med stöd för deras 

adepters grundläggande psykologiska behov. Medelvärdet visade att svenska tränare inom 

konståknings- och gymnastikförbunden har relativt höga nivåer av SOP och måttliga nivåer av 

SPP och OOP. Resultatet visade också att tränarna upplever sig ge höga nivåer av stöd för 
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kompetens och tillhörighet samt måttliga till höga nivåer av stöd för autonomi till sina 

adepter. I hypotes 1 förväntades det att resultatet skulle visa att en tränare med höga 

perfektionistiska drag antas bidra till lägre stöd för autonomi, tillhörighet och kompetens hos 

deras idrottare, vilket i hög grad stöddes av resultaten. Specifikt visade resultaten att tränare 

med högre nivåer av SPP och OOP sade att de gav mindre stöd för kompetens, samt tränare 

med högre nivåer av samtliga perfektionismtyper (SOP, SPP eller OOP) sade sig ge mindre 

autonomistöd till adepterna. Mera perfektionistiska tränare sade sig dock inte ge mindre stöd 

för tillhörighet.  

 

Det intressanta med resultatet ifrån denna studie är att se hur tränare själva upplever sitt 

stödjande jämtemot sina adepter. Då tidigare studier som har gjorts är på idrottares personliga 

upplevelser utifrån hur de själva har upplevt stöd för de grundläggande psykologiska behoven 

från sina ledare (Clifford, 2005; Côté & Gilbert, 2009; Horn et. al., 2011). Genom att tränare 

uppmuntrar sina idrottare kan det ge större chans att utövarna upplever högre nivåer av 

autonomi, kompetens och tillhörighet jämfört med idrottare till tränare som endast fokuserar 

på idrottarnas prestationer. Ablard och Parkers (1997, s. 652–653) forskning visade likande 

resultat för barn där deras upplevda behov av kompetens påverkades olika beroende på om 

föräldrarna antingen fokuserade på barnets akademiska resultat eller uppmuntran utifrån 

barnets förståelse. Forskning visar även att tränares inflytande hos sina utövare kan påverka 

deras psykologiska tillväxt (Côté & Gilbert 2009, s. 313). Tidigare studier har även funnit att 

höga nivåer av SOP och OOP kan bidra till en strävan efter hög personlig standard men även 

en strävan efter hög standard i sin organisation (Frost et al. 1993). Detta skulle kunna innebära 

att estetiska tränare väljer att sträva efter att nå perfektion i sitt arbete med atleterna samt inom 

verksamheten. 

I hypotes 2 förväntades det att en tränares perfektionistiska personlighetsdrag varierar 

beroende på ålder och arbetserfarenhet, och resultaten gav visst stöd även för denna hypotes. 

Specifikt visade resultatet att äldre tränare uppgav sig ge högre nivåer av autonomistöd än 

sina yngre kollegor, samt att tränare med längre erfarenhet uppgav att de gav mera stöd för 

kompetens än mindre erfarna tränare. Forskning har visar att erfarenhet hos tränare kan vara 

en positiv bidragande faktor till atletens prestationer. Där tränare med längre erfarenhet 

uppgav sig ha mer autonomistödjande ledarskapsbeteende jämtemot sina idrottare, vilket 
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främjar de tre psykologiska behoven (autonomi, tillhörighet och kompetens) hos utövarna 

samt gynnar deras motivation (Clifford 2005, s. 419–420).  

  

5.1 Studiens Styrkor och Begränsningar  

Studien innefattade en bra gruppstorlek, vilket är en styrka. Däremot kan en begränsning vara 

att deltagarna framställde sig själva i en bättre dager än vad som faktiskt är sant, och detta bör 

man ha i åtanke när man tyder resultaten. Författaren är även medveten om att framtagandet 

av en svensk översättning av BNSSS samt den ändrade inriktningen mot tränare för båda 

enkäterna kan påverka reliabiliteten och validiteten.   

  

5.3 Slutsats och Vidare forskning  

Perfektionism är ett viktigt forskningsområde inom idrott då det är ett personlighetsdrag som 

speglar tränares och idrottares hantering av stress samt prestationskrav som omgivningen och 

idrotten ställer på individen. Slutsatsen utifrån de diskuterade resultaten är att tränares 

perfektionism verkar ha samband med det stöd de ger för adepternas grundläggande 

psykologiska behov. Det verkar som om alltför höga nivåer av perfektionistiska drag hos 

tränare kan ha en negativ påverkan på atleten, t.ex. genom att tränaren ställer orimliga krav på 

sina utövare. Det föreslås därför att tränare skulle kunna ha nytta av att bli mer medvetna och 

reflekterade kring sitt ledarskapsbeteende jämtemot sin perfektionism. Då estetisk idrott 

kräver perfektion i utförande hos idrottarna är det av stor vikt att estetiska tränare har 

reflekterande egenskaper så att inte strävan efter perfektion försöker nås till varje pris som 

sedan hämmar idrottarnas prestation i det långa loppet.  

 

Denna studie skulle kunna utvecklas genom att undersöka hur tränares ledarskapsbeteenden 

påverkas positivt och negativt av deras perfektionism utifrån en longitudinell design. Detta 

skulle kunna vara intressant med anledning av att en tränares ledarskapsbeteende kanske har 

ett samband mellan tränarens typ av perfektionism och val av ledarskapsstil/-ar, exempelvis 

att en viss typ av perfektionism hos en tränare kanske väljer att använda sig av autokratiskt 

ledarskap, vilket innebär att tränaren styr allt och inte tar hänsyn till sina utövares individuella 
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nivå eller dagsform. Fler framtida studier inom detta område behövs dock för att kunna förstå 

vikten och skillnaden mellan de olika typerna av perfektionism.  
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Bilaga 1  

Litteratursökning  

  

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 

uppsats.  

  

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 

dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 

läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 

om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.   

  

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida.  

  

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse kring perfektionism samt 

ledarskapsbeteenden hos tränare i estetiska idrotter. Specifikt undersöks huruvida det finns ett 

samband mellan tränares perfektionistiska drag och det stöd de ger för sina adepters 

grundläggande psykologiska behov.   

  

Hypotes 1: Att en tränare med höga perfektionistiska drag antas bidra till lägre stöd för 

autonomi, tillhörighet och kompetens hos atleten.   

Hypotes 2: Att en tränares perfektionistiska personlighetsdrag minskar beroende på dess ålder 

och arbetserfarenhet vilket antas bidra till ökat stöd för Autonomi, kompetens och tillhörighet 

hos atleten.  

  

Frågeställning 1: Finns det korrelationer mellan tränares egna nivåer av 

perfektionism (SOP, SPP och OOP) och deras stöd för grundläggande psykologiska 

behov (kompetens, autonomi och tillhörighet)?  
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Frågeställning 2: Hur förhåller sig en tränares ålder och arbetserfarenhet gentemot den 

multidimensionella perfektionismen och de grundläggande psykologiska behoven?  

  

Vilka sökord har du använt?  

Perfectionism and Occupational Burnout Coaches, Perfectionism and Burnout in Coaches, 

other-oriented perfectionism – engagement, other-oriented perfectionism – motivation, Burnout 

Coaches, Motivation perfection.   

  

  

  

Vad har du sökt?  

Har använt   

Artikel databaserna: PubMed, Discovery.  

Sökmotor på webben: Google Scholar.  

  

Sökningar som gav relevant resultat  

Google Scholar och Discovery: Perfectionism and basic psychological needs Discovery: 

Perfectionism and Burnout in Coaches, other-oriented perfectionism – engagement, other-

oriented perfectionism – motivation, Differences in perfectionism with age.  

Google Scholar: hewitt and flett 1991 multidimensional perfectionism scale, förlust av 

engagemang burnout  

  

Kommentarer  

Ska tilläggas att referenslistorna i lästa artiklar också har använts för att hitta ytterligare 

litteratur.  

  

  

  

  

  


