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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om miljöfaktorerna: lagsammanhållning, tränarens beteende 

och upplevd  utvecklingsmiljö hade indirekta effekter på fotbollsspelares psykologiska 

välbefinnande genom glädje till fotbollen. Urvalet och datainsamlingen skedde genom ett 

samarbete med en ungdomsakademi i en svensk elitfotbollförening. Studien var en kvantitativ 

tvärssnittstudie där sammanlagt 108 spelare i åldrarna 13-19 deltog. Efter datainsamlingen 

exkluderades mätinstrument för lagsammanhållning på grund av låga värden i Cronbach’s 

alpha. Resultatet visade att både tränarens beteende och utvecklingsmiljön hade en indirekt 

effekt på spelarnas psykologiska välbefinnande genom glädje till fotbollen. Resultatet visade 

också att glädje till idrotten var relaterat till psykologiskt välbefinnande hos de unga 

fotbollsspelarna. Studiens resultat påvisar att unga fotbollsspelare som upplever tränaren och 

utvecklingsmiljön som positiv också kommer att uppleva högre nivåer av glädje och bättre 

psykologiskt välbefinnande. Därför är det viktigt för föreningar att skapa en miljö där 

tränarens beteende upplevs positivt och en långsiktig planering och strategi för att främja unga 

idrottares psykologiskt välbefinnande under idrottsutvecklingen. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the indirect effects of motivational climate factors: 

team cohesion, coach behavior and development environment on soccerplayer’s 

psychological well-beeing, via enjoyment in sport. The sample was recruited in cooperation 

with an swedish elit youth socceracadamy. A quantitative design was used and the sample 

consisted of 108 males, age between 13-19. Beyond data collection, the instrument for team 

cohesion was excluded, because of low values in Cronbach’s alpha. The results showed that 

both coach behavior and development environment had an indirect effect on the player’s 

psychological well-being via enjoyment in sport. The result also showed that enjoyment in 

sport was related to player’s psychological well-being. In conclusions, the present study 

highlights that young soccerplayer’s positive perceptions of the coach and the development 

environment are related to greater levels of enjoyment and well-being. Based on these 

findings it’s important for associations to create a climate were the coaches behavior are 

perceived as positive and longterm development is highlighted to promote young athletes 

well-being in the process of sports development. 
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Inledning 

Ett flertal studier har funnit att deltagandet i idrott har en positiv effekt på hälsan hos barn och 

ungdomar (Duda, 2001; Duda & Balaguer, 2007; Quested & Duda, 2011; Roberts & Treasure, 

2012). Närmare 90% av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång varit aktiv i en 

idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2016) och bland dessa beräknas en tredjedel vara aktiva 

inom fotboll (Fogis, 2016). Siffror från svenska fotbollförbundet (SvFF) visar att 48% av alla 

9 åriga pojkar spelar fotboll medan 35% av alla 14 åriga pojkar gör det. Detta innebär att det 

är 13% färre 14 åringar som spelar fotboll i jämförelse med hur många 9 åringar som spelar 

(Fogis, 2016). Detta innebär att en relativt stor del av de pojkar som är aktiva i fotboll när de 

är 9 år slutar innan de fyllt 14. I en systematisk granskning identifierade Crane och Temple 

(2015) att vanliga anledningar till att barn och ungdomar slutar med idrott var: brist på glädje 

och-, upplevd kompetens, social press, högt fokus på att tävla och fysiologiska faktorer (ex. 

mognad). Flera av ovanstående faktorer är relaterat till den sociala miljön där idrottande barn 

och ungdomar befinner sig. I relation till att miljöfaktorer verkar vara viktiga för barn och 

ungdomar att stanna kvar inom idrotten har ett flertal studier fokuserat på detta fenomen. Mer 

specifikt har forskning funnit att den sociala miljön skapad av tränare eller lagkamrater har en 

bidragande effekt på de psykologiska responserna (t.ex. upplevd glädje och kompetens) hos 

idrottande barn och ungdomar. Detta i sin tur bidrar till högre deltagande inom idrott och 

bättre psykologiskt välbefinnande (Duda, 2001; Duda & Balaguer, 2007; Quested &  Duda, 

2011; Roberts & Treasure, 2012). Tidigare forskning har även visat att sammanhållningen i 

laget (Spink, Wilson, & Odnokon, 2010) och tränares beteende (Gearity & Murray, 2011; 

Mageau & Vallerand, 2003) kan bidra till idrottares motivation och intention att fortsätta 

idrotta nästa säsong.  

 I idrottskontexten har forskning länge fokuserat på att beskriva motivationsklimatets 

betydelse för att skapa en utvecklande och motiverande miljö för idrottare. Inom 

motivationsklimatet identifieras tre viktiga komponenter som är bidragande till hur idrottare 

upplever klimatet, dessa komponenter är tränare, föräldrar och lagkamrater (Jowett & 

Lavallee, 2007). Tränarens betydelse för motivationsklimatet är främst i hur tränaren riktar 

attityder till prestation och resultat (Duda & Balaguer, 2007). Föräldrarnas betydelse för 

motivationsklimatet formas efter den atmosfär som idrottaren uppfostras i på hemmaplan och 

vilka attityder som finns för framgång och misslyckande (White, 2007). Vidare beskrivs 

lagkamraterna som en starkt bidragande faktor till hur idrottaren upplever deltagande i idrott 

som helhet (Ntoumanis, Vazou, & Duda, 2007). Bevisligen påverkas barn och ungdomars 

hälsa positivt av att delta i en idrott och den sociala miljön kan påverka motivationen till att 

fortsätta vara aktiv.  

  

För barn och ungdomar som spelar fotboll är det viktigt att ha en miljö som skapar goda 

förutsättningar som kan främja deras psykologiska och fysiologiska välbefinnande 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Som tidigare forskning rapporterat är den sociala miljön 

bidragande till idrottares motivation till att delta i idrott (Mageau & Vallerand, 2003; Jowett 

& Lavallee, 2007; Spink et al., 2010). För att undersöka hur miljön kan påverka idrottares 

välbefinnande behöver relationen mellan komponenterna i den sociala miljön (Jowett & 

Lavallee, 2007), idrottarens glädje samt psykologiska välbefinnande undersökas närmare 

(t.ex. Duda & Balaguer, 2007; Roberts & Treasure, 2012). Föreliggande studies övergripande 

syfte var att undersöka hur olika aspekter i motivationsklimatet är relaterat till en ung 
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fotbollsspelares psykologiskt välbefinnande och hur spelarens glädje till idrotten påverkar den 

relationen. 

 

Psykologiskt välbefinnande 

Mycket forskning har rapporterat att det finns positiva associationer mellan fysisk aktivitet 

och psykologiskt välbefinnande (Biddle & Asare, 2011; Brodersen, Steptoe, Williamson, & 

Wardle, 2005; Ussher, Owen, Cook, & Whincup, 2007). Huppert (2009) definierar 

psykologiskt välbefinnande som en kombination av att må bra och funktionera effektivt och 

handlar om hur en individ upplever livet. Positiva och negativa emotioner kommer att påverka 

hur individer upplever sitt psykologiska välbefinnande. Att en individ mår bra hela tiden är 

inte ett krav för ett positivt psykologiskt välbefinnande utan de negativa emotionerna (t.ex. 

besvikelse, misslyckande och sorg) tillhör livet. Hur individer hanterar de negativa 

emotionerna är dock relaterat till det långsiktiga psykologiskt välbefinnandet. Om de negativa 

emotionerna blir extrema eller långvariga, vilket gör att individer inte kan hantera dem, 

kommer det att påverka förmågan att funktionera i vardagen och psykologiskt välbefinnande 

(Huppert, 2009).  

 Khan, Taghdisi och Nourijevlani (2015) påtalar vikten av psykologiskt välbefinnande i 

tonåren då det påverkar hur ungdomars personligheter utvecklas, vilka värderingar, riktningar 

samt mål/syften i livet som väljs ut. Huppert (2009) menar vidare att de individer som 

upplever ett bra psykologiskt välbefinnande också upplever högre nivåer av glädje, support 

och tillfredsställelse i livet. Vidare har forskning rapporterat att det finns ett samband mellan 

psykologiskt välbefinnande och miljön som unga idrottare befinner sig i (Hill, MacNamara, 

Collins, & Rodgers, 2016) 

 

Utvecklingsmiljö 

Miljön som unga idrottare befinner sig i är ofta en plats där fokus ligger på att utveckla den 

idrottsliga förmågan och bli så bra som möjligt. Tidigare forskning har därför undersökt den 

miljön som elitförberedande ungdomsidrottare befinner sig i och belyst vilka faktorer som 

bidrar till att främja utvecklingen och lyckas i den idrottsliga karriären (Martindale, Collins, & 

Daubney, 2005; Martindale, Collins, & Abraham, 2007; Henriksen, Stambulova, & Roessler, 

2010). Martindale et al. (2005) studerade begreppet Talent Development Environment (TDE) 

för att belysa miljöfaktorer som är viktiga för barn och ungdomars idrottsutveckling. 

Forskarna menar att det är lämpligt att se över helheten av ledarskapet i TDE eftersom det kan 

lägga grunden för en fördelaktig utveckling av idrottande ungdomar. För att främja 

utvecklingsmiljön föreslår Martindale et al. (2005) att föreningar arbetar med långsiktiga 

strategier för målsättning och tillvägagångssätt, bred och sammanhängande kommunikation, 

betona en lämplig utvecklingskurva/inte snabb framgång och individualiserad utveckling. För 

att synliggöra dessa har forskare valt att undersöka tränarnas perspektiv och erfarenheter 

gällande dessa miljöfaktorer i ett elitförberedande klimat (Martindale et al., 2007). Andra 

forskare har även valt att inkludera flera aspekter än enbart ledarskap och idrottssammanhang, 

exempelvis Henriksen et al. (2010) som föreslår att man bör anta ett bredare perspektiv då 

miljöfaktorer diskuteras. Mer specifikt presenterar Henriksen et al. (2010) ett 

kretsloppsliknande synsätt för att inkludera kontexter som en elitförberedande idrottare 

vanligtvis vistas i, både på och utanför idrotten (ex. jobb/skola) (Henriksen et al., 2010).  

 En utvecklingsmiljö har som uppgift att förbereda unga idrottare att utöva sin idrott på 

elitnivå inom en snar framtid, vilket har bevisats medföra hög press och konkurrens (Jordet, 

2009; Pensgaard & Roberts, 2000).  Hill et al. (2016) indikerar att en reducering av 

konkurrens och/eller press på unga idrottare i en utvecklingsmiljö kan, på kort sikt, minska 

risken för att utveckla psykisk ohälsa. På lång sikt kan en reducering av dessa krav dock bidra 
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med att idrottaren är oförberedd på den press och konkurrens som elitnivån medför, vilket 

resulterar en större risk att utveckla psykisk ohälsa i framtiden. Övergången från en 

elitförberedande akademi till seniorelit kan även bidra med att idrottare blir mer 

resultatorienterade och får högre förväntningar på sin prestation (Hill et al., 2016). Dessa 

beteenden är korrelerat med rädsla för att misslyckas (Sagar, Lavallee, & Spray, 2007) som i 

sin tur är associerat med psykisk ohälsa (Grant et al., 2013).  

 

Motivationsklimat 

Det finns många teorier som har utvecklats för att beskriva motivationsklimat inom idrotten 

och en av dem är Achievement Goal Theory (AGT; Nicholls, 1984). Denna teori har bland 

annat använts för att förklara relationen mellan lagsammanhållning, ledarskap och glädje 

inom idrott (Baric & Bucik, 2009; Gearity & Murray, 2011; Jõesaar, Hein, & Hagger 2012; 

Keegan, Harwood, Spray, & Lavallee, 2009).  

 AGT är en social-kognitiv teori som beskriver människan som en rationell och målinriktad 

organism (Roberts & Treasure, 2012). Huvudsakligen åskådliggör Nicholls (1984; 1989) två 

riktningar hos individer gällande hur de värderar sin personliga prestation – uppgifts- eller 

resultatorienterat. Roberts och Treasure (2012) beskriver att en uppgiftsorienterad riktning 

syftar på de individer som enbart fokuserar på sin egen prestation och alltid strävar efter att 

utvecklas. När individer utvärderar en prestation i en uppgiftsorienterad riktning så utgår de 

ifrån sig själva och tidigare prestationer istället för att jämföra sig med andra. En 

resultatorienterad riktning syftar istället på de individer som strävar efter att visa sig 

överlägsna och fokuserar mycket på andras prestationer. När en resultatorienterad individ 

utvärderar en prestation så utgår de enbart från hur andra har presterat (Roberts & Treasure, 

2012).  

 Nicholls (1984) menar vidare att kompetensen som individen upplever sig ha till att klara 

av en uppgift, tillsammans med hur väl den upplevda kompetensen stämmer överens med 

målorienteringen, kommer att påverka en persons motivation för en specifik uppgift. 

Målorienteringen och den upplevda kompetensen genererar tillsammans en individs 

inställning/beteende till att klara av uppgiften (Nicholls, 1989). Hos idrottande ungdomar har 

forskare funnit samband mellan hög nivå av uppgiftsorientering, god kompetens och glädje 

till idrotten (Boyd & Yin, 1996; McCarthy, Jones, & Clark-Carter, 2008). Inom AGT 

(Nicholls, 1989) ses glädje som en bidragande faktor till att motivera individen att utföra ett 

beteende. I linje med detta har forskning funnit att glädje är den primära faktorn till 

motivation hos idrottare (Kimiecik & Harris, 1996; McCarthy et al., 2008). En definition som 

Kimiecik och Harris (1996) föreslår är: ”ett optimalt psykologiskt tillstånd som leder till att 

utföra en aktivitet främst för aktivitetens skull och är associerad med ett positiv 

känslotillstånd” (fritt översatt, sid. 256). 
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Figur 1. Achievement goal theory (Nicholls, 1984). 

 

En annan huvudsaklig del av AGT handlar om hur det sociala klimatet kan påverka en 

individs motivation till att utföra ett beteende (Roberts & Treasure, 2012). Tre aspekter av det 

sociala klimatet som föreslås i samband med ungdomsidrott är klimat skapat av tränare, 

föräldrar och lagkamrater (Keegan et al., 2009; Keegan, Spray, Harwood, & Lavallee, 2010). 

Nicholls (1984; 1989) framhäver att motivationsklimatet kan delas in i två olika kategorier – 

resultat- och uppgiftsorienterat. Ett uppgiftsorienterat klimat handlar följaktligen om att till 

exempel tränaren ger feedback och kritik utifrån individers personliga utveckling och 

ansträngning till uppgiften. Tränaren skapar då ett klimat där utveckling av individens 

egenskaper samt prestation på individnivå främjas. I kontrast till detta kan tränaren skapa ett 

resultatorienterat klimat där fokus är på att jämföra prestationer med andra. Här främjas intern 

konkurrens för en framgångsrik lagprestation (Nicholls, 1984; 1989). Utifrån AGT menar 

Roberts och Treasure (2012) att tränarens roll i en förening är essentiell för hur spelarna 

kommer att uppleva motivationsklimatet. 

 Keegan et al. (2009; 2010) indikerar att de tre aspekterna av det sociala klimatet har ett 

inflytande på motivationsklimatet hos idrottande ungdomar. Tränarens betydelse för hur 

idrottare upplever motivationsklimatet visas främst i hur kompetensen accepteras i relation till 

prestation och resultat (Duda & Balaguer, 2007). Som ledargestalt bidrar tränaren till hur 

idrottare väljer att fokusera på sin kompetens (Duda & Balaguer, 2007). Detta genom att 

fokusera på utvecklingen och uppgiften i sig eller genom att fokusera på resultat och 

jämförelse med andra. Ifall tränaren exempelvis väljer att bestraffa idrottare som gör misstag 

kommer klimatet att upplevas som resultatorienterat och skapa rivalitet (Newton, Duda, & 

Yin, 2000). Om en tränare istället fokuserar på idrottarnas engagemang och varje enskild 

individs roll i laget kan ett mer uppgiftsorienterat och samarbetsvilligt klimat formas (Eys et 

al., 2013). 

I en ledarskapsmodell skapad av Smoll och Smith (1989) beskrivs relationen mellan 

tränarens beteende och idrottarens responser genom tre baselement. Baselementen är: 

tränarens beteende (vad tränaren faktiskt gör), idrottarens perception och respons (hur 

beteendet uppfattas av idrottaren) och idrottarens utvärdering av reaktionerna (idrottarens 

reaktion och attityd till hela situationen). Smoll och Smith (1989) förklarar vidare att dessa 

baselement influeras av både situationen och individen, där situationen kan bero på vilken 

nivå idrotten utspelar sig på, framgångar/motgångar, träning/tävling, vilket aktuellt resultat 
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det är i matchen, helt enkelt idrottens naturliga gång. Baselementen kan influeras av tränares 

och idrottares personligheter, hur olika de är som individer. Tränares olikheter beskrivs som: 

intentioner, syften och mål med coachningen, vilken självkontroll tränaren upplever om sitt 

beteende samt väger in vad som ska förmedlas. Vidare beskrivs idrottares olikheter som: 

ålder, kön, upplevda normer inom coachning, uppgiftsspecifika motiv med idrotten, 

tävlingsängslan, generell självkänsla och idrottslig självkänsla (Smoll & Smith, 1989).  

Föreliggande studie har för avsikt att studera hur idrottaren upplever motivationsklimatet 

och därför blir idrottarens upplevelse av tränares beteende en intressant aspekt där 

situationsvariabler och idrottarens individvariabler inkluderas i aspekten. Detta eftersom 

tidigare forskning visat hur idrottares såväl negativa som positiva upplevelser av sin tränares 

beteende kan påverka idrottarens motivation (Baric & Bucik; 2009; Gearity & Murray, 2011; 

Mageau & Vallerand, 2003).  

 Då tidigare forskning har fokuserat på ett klimat som i stor utsträckning påverkas av 

tränaren finns det mycket kunskap att hämta från klimatet som skapas av lagkamrater. Detta 

definieras i idrottssammanhang som lagsammanhållning och beskriver dynamiken mellan 

medlemmar i en grupp samt deras förmåga att hålla ihop (Carron & Hausenblas, 1998). För 

att förstå hur lagsammanhållning kan relateras till övriga aspekter i ett motivationsklimat 

utarbetades ett teoretiskt ramverk där fyra samband integreras (Carron & Hausenblas, 1998). 

Dessa faktorer, som föreslås ha samband med lagsammanhållning, är miljöfaktorer, 

ledarskapsfaktorer, personfaktorer och lagfaktorer, som även samverkar med varandra. 

Keegan et al. (2009; 2010) indikerar att lagkamrater bidrar med ett unikt inflytande på 

motivationen till idrott hos barn- och ungdomar. Vidare framhäver Keegan et al. (2009) att 

lagkamraterna spelar en betydelsefull roll att för spelarnas upplevelser av idrott. Trots detta 

nämner Jõesaar et al. (2012) att få forskare väljer att inkludera lagsammanhållning som en del 

utav motivationsklimatet. Med tanke på tidigare forskning som menar att 

lagsammanhållningen ses som en unik del av klimatet, valde författarna att inkludera den 

dimensionen i föreliggande studie för att få en bredare syn av motivationsklimatet.  

 

Relationer mellan motivationsklimat, glädje och psykologiskt välbefinnande 

Forskning har funnit att ett uppgiftsorienterat klimat associeras med ett flertal positivt 

målorienterade utfall (t.ex. glädje till idrott) medan ett resultatorienterat klimat är associerat 

med negativt målorienterande utfall (t.ex. prestationsångest; Ames,1992; Biddle, Wang, 

Kavussanu, & Spray, 2003; Dweck, 1986). McCarthy et al. (2008) fann även att ett 

uppgiftsorienterat klimat kunde predicera glädje till idrotten hos barn och ungdomar oavsett 

ålder. Fry och Gano-Overway (2010) beskriver att motivationsklimat som är 

omhändertagande och respektfullt, skapat av tränare och lagkamrater, är starkt korrelerat med 

glädje till fotboll.  

 Forskning har visat att unga elitfotbollspelare som upplever ett lågkvalitativt 

motivationsklimat också rapporterar ett lägre psykologiskt välbefinnande än de som upplever 

ett moderat till högkvalitativt motivationsklimat (Ivarsson et al. 2015). Adie, Duda och 

Ntoumanis (2012) rapporterar att ett positivt stödjande klimat skapat av ledaren, på lång sikt, 

predicerar psykologiskt välbefinnande och mer livskraft hos unga elitfotbollsspelare. Detta 

ligger i linje med resultaten från en studie genomförd av Reinboth och Duda (2006) som 

indikerar att ett klimat som främjar idrottares upplevelser av autonomi och samhörighet bidrar 

till ett ökat välbefinnande samt starkare livskraft. Sociala relationer har också visats vara 

betydelsefull för en effektiv utvecklingsmiljö och var korrelerat med psykologiskt 

välbefinnande hos unga idrottare (Hill et al., 2016). Forskning rapporterar att en god relation 

mellan tränare och idrottare är viktigt då tränaren, trots utan medicinsk bakgrund, tenderar att 

upptäcka psykisk ohälsa hos unga idrottare (Mazzer & Rickwood, 2015; Hill et al., 2016). 
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Detta eftersom tränarna ofta är familjära med den unga idrottarens normala beteenden, vanor 

och omständigheter, vilket gör det lättare att upptäcka beteenden som är onormala. 

 Forskningsläget beträffande hur glädje till idrotten kan påverka psykologiskt välbefinnande 

är bristfällig men de få studier som genomförts har visat att glädje kan predicera 

välbefinnande. Exempelvis fann Jin, Yun och Agiovlasitis (2016) att glädje till idrott var 

relaterat till ökat välbefinnande hos unga killar. Ábrahám, Velenczei och Szabo (2012) 

rapporterade en positiv korrelation mellan upplevd glädje till en fritidsaktivitet och 

välbefinnande. Detta ligger i linje med Trainor, Delfabbro, Anderson och Winefield (2010) 

resultat som indikerade positiva samband mellan livsglädje, känslotillstånd och psykologiskt 

välbefinnande hos ungdomar vid utövandet av fritidsaktiviteter. 

 

Problemformulering och syfte 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning funnit olika samband mellan variablerna, 

motivationsklimat och glädje till idrott (Fry & Gano-Overway, 2010), motivationklimat och 

psykologiskt välbefinnande (Ivarsson et al., 2015) samt glädje till idrotten och psykologiskt 

välbefinnade (Jin et al., 2016). Forskning har även visat att dessa variabler är kopplade med 

barn och ungdomars deltagande i idrott vilket i sin tur har en positiv effekt på hälsan (t.ex. 

Quested & Duda, 2011; Roberts & Treasure, 2012). Som tidigare forskning belyst så kan 

idrottare som förbereder sig för idrottande på elitnivå utsättas för hög press och konkurens 

(Jordet, 2009; Pensgaard & Roberts, 2000), vilket Hill et al. (2016) beskriver är relaterat till 

idrottarens psykiska hälsa och influeras av miljön. Relaterat till att ungdomar tenderar att 

hoppa av sin idrott (Fogis, 2015) är det viktigt att undersöka hur faktorer i spelarnas 

motivationsklimat och utvecklingsmiljö är relaterat till spelarnas upplevelse av glädje och 

psykologiskt välbefinnande. 

 Mer specifikt var syftet med föreliggande studie att undersöka om miljöfaktorerna: 

lagsammanhållning, tränarens beteende och upplevd utvecklingsmiljö hade en indirekt effekt 

på fotbollsspelares psykologiska välbefinnande genom glädje till idrott. Baserat på AGT och 

tidigare forskning utvecklades tre hypoteser: 

 

H1: Tränarens beteende (TB) kommer ha positiv indirekt effekt på psykologiskt 

 välbefinnande genom glädje till idrott (Se figur 2).  

H2: Utvecklingsmiljön (UM) kommer ha en positiv indirekt effekt på psykologiskt  

 välbefinnande genom glädje till idrott (Se figur 2). 

H3: Lagsammanhållning (SAM) kommer ha en positiv indirekt effekt på psykologiskt  

 välbefinnande genom glädje till idrott (Se figur 2). 
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Figur 2. Motivationsklimat (TB, UM och SAM) i relation till psykologiskt välbefinnande 

genom glädje till idrott. 

Metod 

Deltagare och urval 

I studien deltog 108 fotbollsspelare, i åldrarna 13-19år (M = 15.4, SD = 1.5 ) som alla var 

aktiva i en svensk elitfotbollsförening. Spelarna var alla män och aktiva spelare i något av 

föreningens fyra elitförberedande ungdomslag. Antal träningar i veckan varierade mellan 3-11 

(M = 5.1, SD = 1.5) och spelarna uppgav att de hade varit aktiva fotbollsspelare mellan 2-16år 

(M = 9,8, SD = 2.4). Elitfotbollsföreningen erhöll en godkänd certifiering av Svensk 

Elitfotboll (SEF) år 2016, en certifiering som beskrivs vara en kvalitetssäkring för att Sveriges 

fotbollsföreningar arbetar på ett bra sätt med spelar- och ledarutveckling (Lundin, 2016).  

 Urvalet och rekryteringen skedde genom ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval där ett 

samarbete med ungdomsakademin genomfördes. Rekrytering av deltagare skedde genom 

författarnas kontaktperson i föreningen som tillfrågade spelare om att delta i studien.  

 

Instrument  

Enkäten som delades ut inleddes med ett informationsbrev och samtyckesformulär (se 

appendix 1). I brevet beskrev författarna kort om vad studien syfte var, hur den insamlade 

datan skulle behandlas samt hur datan skulle analyseras på gruppnivå, detta utefter 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare bestod enkäten bestod av 94 

påståenden inklusive bakgrundsfrågor som ålder, antal träningar i veckan, när deltagaren 

började spela fotboll samt om deltagaren är en startspelare.  

 

The 12-Item General Health Questionnaire (GHQ-12). GHQ-12 (Goldberg & Williams, 

1988) användes till att mäta det psykologiska välbefinnandet och bestod av 12 påståenden 

som delas in i tre sub-skalor: (a) Positivt välbefinnande (6 påståenden, ex. ”Jag kan uppskatta 

det positiva i tillvaron”), (b) Oro/ångest (4 påståenden, ex. ”Jag känner mig väldigt pressad”) 

och (c) Brist på självförtroende (2 påståenden, ex. ”Jag tänker på mig själv som en 

betydelselös person”) (Sconfienza, 1998). Påståendena besvarades på en 4-gradig likertskala 

där 1 (stämmer inte alls) och 4 (stämmer helt). Svaren summerades i sub-skalorna och 

därefter vändes skalorna (b) och (c) och lades ihop med skala (a). Detta för att höga värden av 

hela skalan skulle representera högre välbefinnande och låga värden lägre välbefinnande 

(Sconfienza, 1998). Hela instrumentet visade god reliabilitet (α = .76).  

 

 Coaching Behavior Questionnaire (CBQ). CBQ (Kenow & Williams, 1992) användes 

till att mäta spelarnas uppfattning av tränarens beteende och bestod av 15 påståenden som 

delades in i två sub-skalor: (a) Negativ aktivering (7 påståenden, ex. ”Min tränares beteende 

på bänken distraherar mig under matcher”) och (b) Stöd/emotionellt lugn (8 påståenden, ex. 

”När jag behöver det, så talar min tränare med en lugn och trygg röst”). Alla påståenden 

besvarades utifrån en 4-gradig likertskala där svarsalternativen var mellan 1 (Instämmer inte 

alls) och 4 (Instämmer helt) (Williams et al., 2003). Sub-skalorna visade god reliabilitet, 

negativ aktivering (α = .86) och stöd/emotionellt lugn (α = .82). Frågor vändes och svaren 

summerades, sedan vändes sub-skalan negativ aktivering så att höga värden representerade en 

positiv uppfattning av tränarens beteende och lades ihop med den andra sub-skalan. Variabeln 

tränarens beteende visade god reliabilitet (α = .87). 

 

 Group Enviroment Questionnaire (GEQ). GEQ (Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) 

användes till att mäta lagsammanhållning och bestod av 18 påståenden som delades in i fyra 
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sub-skalor: (a) AGS = individens attraktion till gruppen-socialt (5 påståenden, ex. ”Några av 

mina allra bästa vänner spelar i detta lag”), (b) AGU = individens attraktion till gruppen-

uppgift (4 påståenden, ex. ”Jag gillar inte lagets spelstil”), (c) GIS = gruppintegration-socialt 

(4 påståenden, ex. ”Lagmedlemmar skulle gärna umgås efter säsongens slut”) och (d) GIU = 

gruppintegration-uppgift (5 påståenden, ex. ”Om laget förlorar eller gör en dålig insats känner 

alla i laget sig ansvariga”). Frågeformuläret svarades utifrån en 9-gradig likertskala där 

svarsalternativen var mellan 1 (Instämmer ej) och 9 (Instämmer helt). I föreliggande studie 

var reliabiliteten låg, där respektive sub-skala visade: AGS (α = .29), AGU (α = .44), GIS (α = 

.36), GIU (α = .25).  

 På grund av låga värden av Cronbach’s alpha tog författarna beslutet att inte använda 

instrumentet. Detta eftersom ett accepterat Cronbach’s alpha värde bör ligga mellan .70 till 

.80 (Field, 2009; Mitchell & Jolley, 2013). Innan instrumentet exkluderades kontrollerades 

alla fyra sub-skalor ifall α-värdet skulle öka om något av påståendena skulle uteslutas, vilket 

inte visade några större förbättringar.  

 

 Physical Activity Enjoyment Scale (PACES). PACES (Kendzierski & DeCarlo, 1991) 

användes till att mäta den upplevda glädjen till fotbollen hos spelarna. Frågeformuläret bestod 

av 18 dikotoma ordpar som bildade ytterligheterna för varje svarsskala. Påståendena 

besvarades utifrån en 7-gradig skala, där de dikotoma ytterligheterna exempelvis kunde vara: 

”1 (Jag gillar det) och 7 (Jag avskyr det)” eller ”1 (Jag tycker det är tråkigt) och 7 (Jag tycker 

det är intressant)”. Mätinstrumentet har god validitet och reliabilitet att mäta glädje till en 

specifik idrottsaktivitet, Cronbach’s coefficient alpha har tidigare visats vara .96 (Kendzierski 

& DeCarlo, 1991). Cronbach’s alpha i föreliggande studie och var α = .89. 

 

 Talent Development Environment Questionnaire-5 (TDEQ-5). TDEQ-5 (Li, Wang, 

Pyun, & Martindale, 2015) användes till att mäta det upplevda motivationsklimatet. 

Frågeformuläret var en förkortad version och bestod av 28 påståenden med fem sub-skalor: 1. 

LTUF = Långtidsutvecklingsfokus (6 påstående, t.ex. ”Mitt träningsupplägg är speciellt 

utformat så att jag kan utvecklas och bli bra i framtiden”, α = .70), 2. AF = Anpassning av 

förväntningar (5 påstående, t.ex. ”Jag är delaktig i de flesta beslut som har att göra med min 

idrottsliga utveckling”, α = .51), 3. KOM = Kommunikation (4 påstående, t.ex. ”Jag och min 

tränare försöker att förutse vad som blir min nästa stora utmaning”, α = .82), 4. HKF = 

Helhetskvalité i förberedelser (7 påstående, t.ex. ”Min tränare verkar inte särskilt intresserad 

av mitt liv utanför idrotten”, α = .64) samt 5. SN = Stödjande nätverk (6 påstående, t.ex. ”De 

som hjälper mig i mitt idrottande verkar vara överens om vad som är bäst för min utveckling”, 

α = .74). Alla påståenden svarades utifrån en 6-gradig likertskala med svarsalternativ mellan 1 

(Stämmer inte alls) och 6 (Stämmer mycket bra). 

 Utifrån föreliggande studies syfte exkluderas sub-skalan SN eftersom datan samlades in 

från samma förening där alla spelare antas ha samma förutsättningar gällande resurser och de 

fyra resterande sub-skalorna (LTUF, AF, KOM och HKF) skapade en ny variabel med god 

reliabilitet: Utvecklingsmiljö α = .72.  

 

Design och procedur 

Studien var designad som en tvärsnittsstudie vilket innebär att fler olika variabler mäts vid ett 

och samma tillfälle (Breakwell, Smith, & Wright, 2012). Inkluderingskriterierna för att få 

delta i studien var att individen var en aktiv fotbollsspelare i den elitsatsande 

ungdomsakademi som studien samarbetade med. Författarna tog via mail kontakt med en 

fotbollsförening som efterfrågat ett samarbete att studera motivationsklimat och hälsa hos sina 

spelare. I mailet beskrev författarna vad de ville undersöka och hur undersökningen var 



9 

 

planerad att genomföras. Vidare togs närmare kontakt via skypesamtal där det tänkta 

undersökningsupplägget diskuterades med föreningens kontaktperson och handledaren. Efter 

att föreningens kontaktperson meddelat att klubben var positiva till att medverka i studien 

konstruerades en enkät som bestod av fem mätinstrument avsedda att mäta psykologiskt 

välbefinnande, tränarens beteende, lagsammanhållning, motivationsklimat och glädje till 

idrott. Tre av instrumenten fanns på svenska medan instrumenten för motivationsklimat och 

glädje till idrott översattes. Översättningen gjordes av författarna och kontrollerades sedan av 

en tvåspråkig individ för att säkerställa att översättningen behöll samma betydelse i respektive 

påstående (Hilton & Skrutkowski, 2002). Instrumenten pilottestades på tre individer mellan 

14-21år för att beräkna tiden och hur svår den var att förstå. När enkäten var komplett 

kontaktades föreningen igen där tid och plats för datainsamlingen bestämdes samt vilka av 

föreningens medlemmar skulle få förfrågan att delta i studien. Författarna besökte föreningen 

vid ett tillfälle under lågsäsong, där deltagarna tog del av enkäten före alternativt efter träning. 

Författarna besökte två av de fyra lagen som blev tillfrågade och de andra två lagen fyllde i 

enkäten i efterhand där kontaktpersonen från föreningen delade ut och samlade in enkäterna. 

Enkäterna skickades sedan via post till författarna. 

 Eftersom vissa deltagare var under 15år krävdes målsmans tillstånd för dem att delta i 

studien. Ett informationsbrev till alla föräldrar skapades (se appendix 2) och skickades ut 7 

dagar innan insamlingstillfället genom kontaktpersonen i föreningen. I brevet förklarades vad 

studien gick ut på och målsmännen ombads att ta kontakta med någon av de ansvariga om de 

inte samtyckte till att deras barn deltog i studien. Enkäten tog mellan 15-25 minuter att 

besvara. 

 

Dataanalys 

All data bearbetades och analyserades i Statistical Package of Social Sciences 20.0 (IBM 

SPSS). Först genomfördes en deskriptiv analys innehållande variablerna tränarens beteende 

(TB), utvecklingsmiljö (UM), glädje till idrott (GL) och psykologiskt välbefinnande (PV). För 

att testa de två kvarvarande hypotesmodellerna (efter att lagsammanhållning exkluderats) 

genomfördes en medieringsanalys i ett tilläggsprogram till SPSS (PROCESS; Hayes, 2013). 

Mer specifikt analyserades relationerna mellan oberoende variabeln motivationsklimat (TB 

eller UM) och den beroende variabeln psykologiskt välbefinnande genom den medierande 

variabeln glädje till idrott (Preacher & Hayes, 2008). Medieringsanalysen användes för att 

studera magnituden av sambanden mellan de oberoende variablerna och den medierande 

variabeln (linje a) samt samband mellan den medierande variabeln och beroende variabeln 

(linje b). Vidare testades samband mellan de oberoende- och beroende variabeln på två olika 

sätt, både genom och utan den medierande variabeln. Detta ger en direkt- och en indirekt 

effekt som de oberoende variablerna har på beroende variabeln (Preacher & Hayes, 2008). 

Medieringsanalyser är en vanlig analysmetod inom psykologin och den avser att resultera i en 

indirekt effekt av X (oberoende variabel) på Y (beroende variabel) genom en medierande 

variabel M (Hayes & Scharkow, 2013). 

 Föreliggande studie ansåg att resultatet var statistiskt signifikant då p < 0.05. Fisher (1925; 

ref. i Ivarsson, Andersen, Stenling, Johnson, & Lindwall, 2015) indikerar att p är ett 

traditionellt värde för att statistiskt säkerställa advekat evidens mot en nollhypotes. Enligt 

Cohen (1990; ref i Ivarsson et al., 2015) bör forskare ha i åtanke att p inte är ett dikotomt 

värde utan att en kritisk diskussion kring resultatet och dess kontext bör inkluderas innan 

slutsatser kan utvecklas (Ivarsson et al., 2015). Preacher och Hayes (2004) skriver att för den 

indirekta effekten ges inget p värde utan den statistiska signifikansen avgörs därför med hjälp 

av ett 95% konfidens intervall (CI). Om CI för den indirekta effekten inte innehöll 0 
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diskuterades resultatet som statistiskt signifikant. För att få fram CI används en process som 

kallas bootstrapping, det är en procedur som genererar data för populationen. Denna procedur 

baseras på den data som samlats in av forskaren. Utifrån den genererade data dras sedan ett 

antal stickprov där varje stickprov får en indirekt effekt (Preacher & Hayes, 2008). Detta 

upprepas ett antal gånger för att med största sannolikhet identifiera det ”sanna värdet” på den 

indirekta effekten (Morey, Hoekstra, Rouder, Lee, & Wagenmakers, 2016). Föreliggande 

studie använde 5000 slumpmässiga stickprov. 

Resultat 

Beskrivande statistik 

Nedan följer beskrivande statistik för variablerna tränarens beteende, utvecklingsmiljö, glädje 

till idrott och psykologiskt välbefinnande (se tabell 1). Variabeln lagsammanhållning 

exkluderades efter att reliabiliteten visades vara låg, därför kommer inga resultat redovisas 

nedan. Generellt hade deltagarna en positiv uppfattning av tränarens beteende, höga värden av 

glädje till fotbollen, positiv uppfattning av utvecklingsmiljön och ett bra psykologiskt 

välbefinnande. Trots relativt höga medelvärden av variablerna, fanns det deltagare som 

uppfattade sin tränares beteende negativt och uppgav ett lägre psykologiskt välbefinnande. 

Föreliggande studie hade ett internt bortfall på 1.3%.  

 I tabell 2 redovisas även korrelationerna mellan variablerna. Resultatet visade positivt 

statistiskt signifikanta korrelationer mellan variablerna. 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik. 

 N M Sd Cronbach’s 

Alpha 

Skala Minimum Maximum 

TB 

UM 

GL 

PV 

108 3.1 .57 .87 1-4 1.38 4.00 

108 4.2 .72 .72 1-6 2.34 5.79 

108 6.3 .71 .89 1-7 3.82 7.00 

108 3.2 .45 .76 1-4 1.92 4.00 

Förkortningar: TB = Tränarens beteende, UM = Utvecklingsmiljö, GL = Glädje till idrott, 

PV = Psykologiskt välbefinnande. 

 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

 TB UM GL PV 

TB 1    

UM .56** 1   

GL .28** .31** 1  

PV .54** .48** .41** 1 

Förkortningar: TB = Tränarens beteende, UM = Utvecklingsmiljö, GL = 

Glädje till idrott, PV = Psykologiskt välbefinnande. **  p < 0.01 

Hypotes 1 

Resultatet från medieringsanalysen visade att tränarens beteende hade en positiv indirekt 

effekt på psykologiskt välbefinnande genom glädje till idrotten (β = .06, 95%(CI) = .02, .15, p 

< .05). Tränarens beteende och glädje till idrott kunde tillsammans förklara 36% av variansen 

i psykologiskt välbefinnande. Detta betyder att spelare som upplever sin tränares beteende 

positivt och upplever en hög glädje till sin idrott även har ett bättre upplevt psykologiskt 
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välbefinnande. Vidare visade resultaten att tränarens beteende kunde förklara 8% av variansen 

i upplevd glädje till idrotten. För mer detaljerad information se tabell 3. 

 

Tabell 3. Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från  

tränarens beteende på psykologiskt välbefinnande genom glädje till 

idrott. 

Modell  Värde SE p CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   TB PV (c) .44 .07 .00 .31 .57 

   R
2
x-y .29 .15 .00   

Modell med mediator      

   TB GL (a) .35 .12 .00 .12 .58 

   GL PV (b) .18 .05 .00 .07 .28 

   TB PV (c´) .37 .07 .00 .24 .50 

   Indirekt effekt .06 .03  .02 .15 

   R
2
-m .08 .46 .00   

   R
2
-y 

 

.36 .13 .00   

Förklaringar: TB = Tränarens beteende, PV = Psykologiskt 

välbefinnande, GL = Glädje till idrott, x = TB, y = PV, m = GL.  

 

Hypotes 2 

Resultatet från medieringsanalysen visade att utvecklingsmiljön hade en positiv indirekt 

effekt på psykologiskt välbefinnande genom glädje till idrotten (β = .06, 95%(CI) = .02, .11, p 

< .05). Utvecklingsmiljön och glädje till idrott kunde tillsammans förklara 30% av variansen i 

psykologiskt välbefinnande. Det betyder att spelare som upplever en bättre utvecklingsmiljö 

samt mer glädje till idrotten också har ett högre psykologiskt välbefinnande. Vidare visade 

resultaten att utvecklingsmiljön kunde förklara 10% av variansen i upplevd glädje till idrotten. 

För mer detaljerad information se tabell 4. 

 

Tabell 4. Regressionsresultat för medieringsanalys av effekten från  

miljön på psykologiskt välbefinnande genom glädje till idrott. 

Modell  Värde SE p CI 

(nedre) 

CI 

(övre) 

Modell utan mediator      

   UM PV (c) .30 .05 .00 .20 .41 

   R
2
x-y .23 .16 .00   

Modell med mediator      

   UM GL (a) .31 .09 .00 .13 .49 

   GL PV (b) .18 .06 .00 .07 .29 

   UM PV (c´) .25 .05 .00 .14 .35 

   Indirekt effekt .06 .03  .02 .11 

   R
2
-m .10 .45 .00   

   R
2
-y 

 

.30 .15 .00   
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Förklaringar: UM = Utvecklingsmiljö, PV = Psykologiskt 

välbefinnande, GL = Glädje till idrott, x = TB, y = PV, m = GL. 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om miljöfaktorerna: lagsammanhållning, 

tränarens beteende och upplevd utvecklingsmiljö hade en indirekt effekt på fotbollsspelare 

psykologiskt välbefinnande genom glädje till idrott. Resultatet i föreliggande studie visade att 

det fanns statistiskt signifikanta indirekta effekter av miljöfaktorerna på psykologiskt 

välbefinnande genom glädje till idrotten. 

 

Hypotes 1 

Resultatet av föreliggande studie stödjer hypotesen om att tränarens beteende har en indirekt 

effekt på psykologiskt välbefinnande genom glädje till idrotten. 

 Mer specifikt visade resultatet en positiv relation mellan tränarens beteende och glädje till 

idrotten. Detta ligger i linje med resultat från ett flertal tidigare studier som visat att tränarens 

beteende påverkar idrottarnas upplevelse av glädje (Fry & Gano-Overway, 2010; Gearity & 

Murray, 2011; Eys et al., 2013). Föreliggande studie mätte spelarnas nivå av glädje till 

idrotten genom frågor kring hur attraktiv, intressant, stimulerande och rolig fotbollen var för 

spelarna. Dessa påståenden skulle kunna associeras till hur exempelvis träningarna är 

upplagda, vilken variation det är på övningarna och vilket klimat som tränaren tillåter på 

fotbollsplanen. Sett till de påståenden som spelarna svarade på så skulle många av de 

aspekterna som det fokuseras på kunna både hämmas och främjas av en tränare och dennes 

beteende. Om tränarens beteende upplevs som tillåtande och bidragande till att fotbollen är 

intressant, rolig och givande kommer spelarna, med stor sannolikhet, uppleva högre mängder 

glädje till fotbollen. Detta resonemang skulle kunna förklaras utifrån AGT (Nicholls, 1989) 

som föreslår att motivationsklimatet kan riktas mot antingen resultat- eller 

uppgiftsorientering. Jowett och Lavallee nämner tre dimensioner av miljön (tränare, 

lagkamrater och föräldrar) som bidrar till motivationsklimatet. Duda och Balaguer (2007) 

indikerar att tränaren har den ledande rollen gällande riktning och attityd hos spelarna till 

resultat- eller uppgiftsorientering i ett motivationsklimat. Forskning har rapporterat att ett 

uppgiftsorienterat motivationsklimat har positiva relationer med glädje till idrott (t.ex. Biddle 

et al., 2003; McCarthy et al., 2008). Tränare som väljer att fokusera på att främja ett 

uppgiftsorienterat klimat, där spelarna lär sig att jämföra sina prestationer med sina tidigare 

prestationer och fokusera på den personliga utvecklingen, kommer få ett lag där kongruensen 

mellan den upplevda kompetensen och målorienteringen bli bättre. Enligt AGT resulterar 

kongruensen mellan kompetens och målorientering i att spelarna kommer bli mer motiverade 

och anstränga sig mer för fotbollen. Tidigare forskning har visat att glädje till idrott är den 

primära faktorn till motivation hos idrottare (Kimiecik & Harris, 1996; McCarthy et al., 

2008). Om tränarens beteende kan bidra till mer glädje inom idrott, blir det viktigt för en 

förening att se till att deras tränares beteende skapar en positiv utvecklingsmiljö. Detta för att 

öka motivationen hos spelarna, som i sin tur kan medföra ett längre deltagande inom fotbollen 

(t.ex. Quested & Duda, 2011; Roberts & Treasure, 2012).  

 Resultatet i föreliggande studie visade på en statistiskt signifikant direkt effekt mellan 

tränarens beteende och psykologiskt välbefinnande. Även tidigare studier har indikerat att det 

finns ett samband mellan motivationsklimat och psykologiskt välbefinnande (Reinboth & 

Duda, 2006; Adie et al., 2012; Ivarsson et al., 2015). Resultatet av att tränaren beteende har en 

effekt på spelarens psykologiskt välbefinnande skulle kunna grunda sig i hur tränaren väljer 

att forma klimatet. Ett klimat som är fokuserat på resultat skulle kunna bidra till ett sämre 

psykologiskt välbefinnande genom att spelaren ständigt jämför sig med andra och kanske 
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aldrig är nöjd med sin egen prestation, medan ett uppgiftsorienterat klimat kan bidra till att 

spelaren mer fokuserar på sig själv och sin egen utveckling (Nicholls, 1989). Fokus på den 

egna utvecklingen främjar upplevd kompetens, som är en grundpelare i AGT och dess utfall 

på prestation eller beteende (ex. deltagande i idrott). Detta resonemang är relaterat till AGT 

som beskriver att motivationsklimatet skapas av tränaren (Duda & Balaguer, 2007), vilket 

också stärks av forskare som rapporterat att tränarens beteende kan utveckla ett resultat- eller 

uppgiftsorienterat klimat (Newton et al., 2000; Eys et al., 2013). Om motivationsklimatet, 

skapad av tränaren, främjar idrottares motivation till att delta i idrottsaktiviteter menar 

Riksidrottsförbundet (2009) vidare att deltagandet i sig kan resultera i positiva effekter på 

idrottares psykologiska välbefinnande. Mer specifikt visade resultatet i föreliggande studie att 

om spelaren upplever sin tränare som stödjande och emotionellt lugn, tenderar han att 

rapportera ett positivt psykologiskt välbefinnande. Det blir då viktigt för tränare att bli 

medveten om sitt eget beteende han/hon uppvisar för spelarna eftersom det bevisligen 

påverkar spelarnas psykologiska välbefinnande.  

 I den aktuella studien fanns det en indirekt effekt av tränarbeteende på psykologiskt 

välbefinnande genom glädje till idrotten. 36% av variansen i psykologiskt välbefinnande 

förklaras av tränarens beteende samt glädje till fotboll. Tidigare forskning har visat att 

klimatet skapat av tränaren är starkt korrelerat med glädje till en aktivitet (Fry & Gano-

Overway, 2010), som i sin tur är korrelerat med psykologiskt välbefinnande (Ábrahám et al., 

2012). Spelarna kommer, enligt föreliggande studie, uppleva ett bättre psykologiskt 

välbefinnande om nivån av glädje till idrotten är hög och tränarens beteende upplevs 

stödjande till detta. En tränare som uppleves ha en negativ aktivering, exempelvis distraherar 

spelare från bänken, skulle vidare kunna leda till att spelarna upplever lägre nivåer av glädje 

till idrotten som i sin tur skulle kunna bidra till ett sämre psykologiskt välbefinnande. Utifrån 

denna forskning kan det förklaras varför den indirekta effekten, med glädje inkluderat, bidrog 

till att förklara nivån av psykologiskt välbefinnande hos spelarna. Detta resultat kan också 

förklaras med hjälp av AGT där Duda och Balaguer (2007) menar att klimatet skapat av 

tränaren har en betydelse för hur spelarna upplever sin kompetens kopplat till prestation. I 

föreliggande studie upplevde spelarna generellt tränarens beteende positivt och i linje med 

Duda och Balaguer (2007) kan även den upplevda kompetensen bli bättre. Forskare har 

tidigare funnit samband mellan upplevd kompetens och glädje till idrott (Boyd & Yin, 1996; 

McCarthy et al., 2008). Den positivt upplevda kompetensen som tränarens beteende för med 

sig, tillsammans med sambanden som hittats mellan glädje och kompetens, skulle då kunna 

förklara föreliggande studies positiva samband mellan tränarens beteende och glädje till 

idrott. 

 

Hypotes 2 

Resultatet i föreliggande studie stödjer också den andra hypotesen, där resultatet visade att det 

fanns en positiv indirekt effekt av utvecklingsmiljön på psykologiskt välbefinnande genom 

glädje till idrotten.   

 Resultatet visade att utvecklingsmiljön har ett positiv signifikant samband med glädje till 

fotbollen. Kimiecik och Harris (1996) menar att glädje är den primära motivationskällan till 

att idrotta. Eftersom utvecklingsmiljön är kopplad till glädje blir det viktigt för föreningar att 

skapa en utvecklingsmiljö som är positiv. Upplevs då utvecklingsmiljön som positiv kan även 

glädjen till idrotten bli högre, vilket kan leda till ökad motivation hos spelarna. Inom en 

elitförberedande verksamhet skulle en långsiktig utvecklingsmiljö kunna ge förutsättningar 

för spelare att mogna i sin takt och fortsätta uppleva glädje till idrotten utan att tänka på att 

selekteras bort tidigt. Henriksen et al. (2010) föreslår att en utvecklingsmiljö som täcker 

många aspekter både på och utanför planen också kan kopplas till karriärövergångar. En 
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karriärövergång från junior till senior, skulle kunna underlätta övergången till senioreliten om 

utvecklingsmiljön är holistiskt (Henriksen et al., 2010).   

 Resultatet i föreliggande studie visade på statistisk signifikant direkt effekt mellan 

utvecklingsmiljön och psykologiskt välbefinnande. Detta ligger i linje med tidigare forskning 

som har bevisat att det finns ett positivt samband mellan motivationsklimat och psykologiskt 

välbefinnande (Adie et al., 2012; Ivarsson et al., 2015; Hill et al., 2016). I föreliggande studie 

visar resultatet att en spelare som upplever en mer kvalitativ och positiv utvecklingsmiljö har 

större chans att ha ett bättre psykologiskt välbefinnande. Eftersom upplevelsen av 

utvecklingsmiljön i studien bygger på Martindales et al. (2005) koncept av miljön, betyder det 

att spelarna upplever ett bättre psykologiskt välbefinnande av en mer långsiktig planering, 

bredare kommunikation, en lämplig/individuell utvecklingskurva där fokus inte ligger på en 

snabb framgång. Tidigare studier rapporterar att utvecklingsmiljön kan minimera risken för 

att utveckla psykisk ohälsa genom att reducera hög press och konkurrens som övergången till 

elitnivå kan medföra (Hill et al., 2016), vilket ligger i linje med föreliggande studies resultat. 

Eftersom samtliga deltagare i denna studie spelade i en elitförberedande ungdomsakademi är 

det viktigt att ha en god utvecklingsmiljö för att ge dem förutsättningarna att nå eliten. 

Resultatet kan också förklaras utifrån AGT, där en positiv/kvalitativ utvecklingsmiljö kan 

associeras med ett uppgiftsorienterat klimat (Nicholls, 1989). Ett uppgiftsorienterat klimat är i 

sin tur associerat med upplevd kompetens (McCarthy et al., 2008). Deltagarna i föreliggande 

studie upplevde generellt utvecklingsmiljön som positiv, vilket betyder att de upplevde ett 

uppgiftsinriktat klimat. Utifrån McCarthy et al. (2008) resonemang kan spelarna då med stor 

sannolikhet också uppleva en hög kompetens. Ett uppgiftsorienterat klimat och hög 

kompetens resulterar tillsammans i ett positivt beteende (Nicholls, 1989), exempelvis högre 

deltagande/motivation till fotboll. 

 Föreliggande studies resultat låg i linje med hypotesen där en positiv indirekt effekt av 

utvecklingsmiljön på psykologiskt välbefinnande genom glädje till idrott var statistiskt 

signifikant. Variansen i psykologiskt välbefinnande kunde till 30% förklaras av 

utvecklingsmiljön och glädje till fotboll. Martindale et al. (2005) föreslog flera faktorer som 

kan främja utvecklingsmiljön, exempelvis en lämplig utvecklingskurva och individualiserad 

utveckling. En utvecklingsmiljö som främjar en lämplig utvecklingskurva och 

individualiserad utveckling kan associeras med ett uppgiftsorienterat klimat (Nicholls, 1989) 

eftersom individen ligger i fokus och inte resultat. Forskning har i stor utsträckning bevisat att 

det finns ett samband mellan ett uppgiftsorienterat klimat och glädje till idrott (t.ex. Biddle et 

al., 2003; McCarthy et al., 2008). Glädje till idrott har i sin tur bevisats ha positiva samband 

med psykologiskt välbefinnande (t.ex. Jin et al., 2016). Eftersom glädje till idrott kan vara en 

bidragande faktor till psykologiskt välbefinnande och utvecklingsmiljön har visats påverka 

glädjen till idrotten, kan detta förklara varför variansen av psykologiskt välbefinnande 

förklaras till större utsträckning när glädje till idrott är inkluderad som en medierande 

variabel. Hill et al. (2016) indikerar att sociala relationer är viktigt för en effektiv 

utvecklingsmiljö, närmare bestämt menar Mazzer och Rickwood (2015) att relationen mellan 

tränaren och idrottaren är viktig. Generellt så visade föreliggande studies resultat att spelarna 

uppfattade sin tränare positivt, vilket skulle kunna betyda att de upplever en effektiv 

utvecklingsmiljö. Eftersom tränaren och utvecklingsmiljön är korrelerade med varandra skulle 

detta kunna betyda att en positiv utvecklingsmiljön, precis som tränarens beteende, bidrar till 

högre nivåer av glädje till idrotten. Vilket också skulle kunna vara en förklaring till 

föreliggande studies resultat som stödjer hypotesen. 

 

Relationen mellan glädje till fotbollen och psykologiskt välbefinnande var i föreliggande 

studie positiv. De spelare som finner sin idrott intressant, rolig och stimulerande kommer 

uppleva ett mer positivt psykologiskt välbefinnande och generellt uppskatta det positiva med 
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tillvaron samt uppleva mindre oro och ångest. Vidare har tidigare forskning funnit liknande 

resultat, nämligen att det finns positiva relationer mellan glädje och välbefinnande (t.ex. 

Ábrahám et al., 2012; Jin et al., 2016). AGT föreslår dessutom att glädje till en aktivitet är en 

av de viktigaste faktorerna till att en individ är villig att utföra ett beteende (Nicholls, 1989). 

Upplever då idrottare glädje till idrotten och vill delta, kommer flera positiva psykologiska 

responser av deltagande att främja idrottarens psykologiska välbefinnande (t.ex. Duda, 2001; 

Robert & Treasure, 2012). Detta skulle kunna förklaras genom att glädje definieras som ett 

positivt tillstånd med positiva affekter som individen upplever i en aktivitet/process (Kimiecik 

& Harris, 1996) och att den processen vidare medför positiva emotioner och psykologiskt 

välbefinnande (Huppert, 2009). Eftersom att resultatet i föreliggande studie ligger i linje med 

tidigare forskning kan föreliggande resultat, utifrån AGT, indikera att de spelare som har hög 

glädje till fotbollen, med största sannolikhet, också har ett bättre psykologiskt välbefinnande. 

 

Metoddiskussion  

Föreliggande studie använde sig utav frågeformulär. Detta kan ses som en begränsning då 

tidigare studier har påvisat flera faktorer som kan påverka resultaten (Chan et al., 2015). För 

det första, baseras resultaten på självrapportering, vilket kan vara ett problem då ärligheten 

och engagemanget hos deltagarna inte kan kontrolleras. Otydliga påståenden, utmattning vid 

långa frågeformulär och utbildningsnivå hos deltagarna kan förslagsvis påverka svaren 

(Krosnick, 1991; McClendon, 1991; Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2012). I 

föreliggande studie bestod frågeformuläret av 94 påståenden och tog 15–25 minuter att 

besvara. Ett formulär med sådan omfattning kan bidra till att deltagarna utvecklar en 

utmattning, vilket kan ha påverkat kvaliteten på svaren. Det förekom ett antal påståenden där 

bortfallet var stort och kan ha varit svåra att förstå, till exempel ”Lagets medlemmar har 

motstridiga ambitioner beträffande lagets prestation”. Detta blev tydligt när författarna inte 

kunde närvara om deltagarna hade frågor. Det interna bortfallet visades genom att några 

deltagare missat eller aktivt valt att inte fylla i några påstående i enkäten och detta kan ha 

berott på deltagarnas unga ålder eftersom vissa ord var komplicerade.  

Deltagarna i studien fyllde i formuläret innan eller efter en träning, därför kan spelarna ha 

varit ivriga att komma ut på planen eller åka hem, vilket kan ha påverkat engagemanget hos 

vissa deltagare. Deltagarna var i ett omklädningsrum medan de svarade, vilket kan ha bidragit 

till slentriansvar (Mitchell & Jolley, 2013). Detta menar Michell och Jolley (2013) kan stressa 

deltagare, ifall de som blir färdiga snabbt börjar göra annat exempelvis byta om, prata och 

skratta med varandra. De personer som precis tränat innan de svarade på formuläret kan ha 

påverkats av träningen, dvs hade en spelare en dålig träning kan han ha svarat på ett sätt som 

speglar den dåliga träningen. 

 Mätinstrumenten som användes i föreliggande studie uppvisade överlag god reliabilitet där 

Cronbach’s alpha varierade mellan .72 och .89. Mitchell och Jolley (2013) skriver att 

instrument som har Cronbach’s alpha över .70 indikerar en god reliabilitet. Group 

Environment Questionnaire (GEQ) exkluderades ifrån föreliggande studie då Cronbach’s 

alpha visade däremot låga värden. Risken med att använda ett instrument med en låg 

reliabilitet och låga Cronbach’s alpha värden är att validiteten blir låg, resultatet inte blir 

pålitligt (Mitchell & Jolley, 2013). De låga alpha-värdena kan bero på att frågor som slogs 

ihop till sub-skalor skiljde sig för mycket från varandra. T.ex. ”Jag tycker inte lagets vilja är 

tillräckligt stark” och ”Detta lag ger mig inte tillräckligt med möjligheter att förbättra min 

prestationsförmåga” är två frågor som ingick i samma sub-skala men dessa skiljer sig mycket 

åt. Detta menar Helms, Henze, Sass och Mifsud (2006) kan medföra låg reliabilitet eftersom 

påstående inte är konsekventa. 
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 För att skydda deltagarna i föreliggande studie informerades deltagarna i ett brev  om de 

etiska förhållningssätten. Den insamlade datan skulle endast användas i studiens syfte, 

bevaras oåtkommligt för obehöriga samt analyseras på gruppnivå. Vidare följde ett 

samtyckesformulär där deltagarna accepterade deltagandet i studien men också att de kunde 

avsluta sitt deltagande när som helst utan konsekvenser. Dessa förhållningssätt utgår ifrån 

kraven i de etiska principerna, informationskravet, nyttjandekravet, konfidensialitetskravet 

och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Implikationer  

Resultatet av föreliggande studie belyser att motivationsklimatet är relaterat till glädje till 

idrotten samt psykologiskt välbefinnande. Detta är essentiell information för föreningar som 

vill optimera prestation och utveckling i ungdomsakademier. En fotbollsspelare i en 

ungdomsakademi är där för att han vill prestera bra och det kan då vara till fördel om han mår 

bra, i föreliggande studie visades att motivationsklimatet kan bidra till bättre psykologiskt 

välbefinnande genom glädje till fotboll. Genom att utbilda tränare kan föreningar, till en viss 

grad, kontrollera vilket klimat som tränaren väljer att applicera på sitt lag. Klimatet skapad av 

tränaren var något som denna studie visade vara relaterat till vilken nivå av upplevd glädje till 

fotbollen spelarna upplever. Tränarutbildningar där fokus ligger på att skapa ett så bra klimat 

som möjligt blir viktigt för spelarnas uppfattning om sin kompetens (McCarthy et al., 2008), 

utveckling (Nicholls, 1989) och psykologiska välbefinnande (Duda och Ntoumanis, 2012). 

 Tidigare forskning kring glädje och psykologiskt välbefinnande är begränsad. Föreliggande 

studies resultat kan bidra med en unik dimension av sambandet mellan glädje till idrott och 

psykologiskt välbefinnande. Där ett positivt statistisk signifikant samband mellan glädje till 

idrott och psykologiskt välbefinnande hittades hos unga fotbollsspelande pojkar. 

 I linje med ”PAPA project” (Duda et al., 2013) så belyser föreliggande studies resultat 

motivationsklimatet som en viktig faktor för barn och ungdomars psykologiska 

välbefinnande, motivation och deltagande inom idrotten. 

 

Framtida forskning 

Framtida forskare bör fortsätta studera utvecklingsmiljön samt tränarens beteende i relation 

till idrottarens glädje och psykologiska välbefinnande. Detta skulle kunna studeras i såväl 

breddidrott som elitidrott för att ta reda på hur de två kontexterna skiljer sig åt. Mer forskning 

behövs även på hur glädje till idrotten kan predicera idrottarens psykologiska välbefinnande, 

då denna forskning är bristfällig.  

 Eftersom föreliggande studie misslyckades med att studera lagsammanhållningen i relation 

till glädje och psykologiskt välbefinnande kan framtida forskare även inkludera lagkamrater 

och gruppdynamiken genom lagsammanhållningsaspekten. Här rekommenderas att använda 

andra mätinstrument.  

 Inför framtida studier skulle forskare kunna använda kvalitativa metoder för att få en 

djupare förståelse för fotbollsspelares upplevelser av både tränarens beteende och viktiga 

faktorer i utvecklingsmiljön. Framtida forskare kan även använda sig av en mixad design 

genom både kvalitativa intervjuer och observation, gällande hur tränare tror att han/hon beter 

sig och hur han/hon faktiskt beter sig relaterat till hur spelarna upplever tränaren. En annan 

aspekt som bör studeras vidare hur konvergent spelarens upplevelse av tränarens beteende 

korrelerar med hur tränaren själv upplever sitt beteende.  
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Konklusion 

Resultatet i föreliggande studie visade att det finns ett samband mellan motivationsklimatet, 

glädje till idrott och psykologiskt välbefinnande. Mer specifikt så visade resultatet att de två 

aspekterna av motivationsklimatet, tränarens beteende och utvecklingsmiljö, hade en positiv 

indirekt effekt på psykologiskt välbefinnande genom glädje till idrott. Detta indikerar att barn 

och ungdomar som upplever ett positivt motivationsklimat kommer att må bättre eftersom de 

upplever en högre glädje till sin idrott. Sammanfattningsvis kan vikten av att främja glädjen 

till idrotten bli essentiell genom flera aspekter. Exempelvis att behålla barn och ungdomars 

motivation till idrotten, att främja deras psykologiska välbefinnande och få ett längre 

deltagande inom idrotten. Vidare skulle en positiv utvecklingsmiljö för barn och ungdomar 

inte bara bidra till goda kompetenser som fotbollsspelare utan även som människor utanför 

idrotten genom ett bättre psykologiskt välbefinnande. 
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