
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRÄNARBETEENDEN, UPPFATTADE TRÄNARBETEENDEN OCH DESS INVERKAN 

PÅ TIPSELITSPELARES UPPLEVELSE AV MOTIVATIONSKLIMAT, MOTIVATION 

OCH KASAM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan i Halmstad Författare: 
Sektionen för Hälsa & Samhälle: Malin Lundgren 
Psykologi inriktning idrott, 41-60p Handledare: Johan Fallby 
C-uppsats 10p. VT 2007 Examinator: Urban Johnsson 
 
 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel vx 035 - 16 71 00 Besöksadress: 
Box 823 Tel direkt 035 - 16 7…… Kristian IV:s väg 3 
301 18 HALMSTAD Telefax 035 - 14 85 33 Pg 788129 - 5 



  

Lundgren, M. (2007). Tränarbeteenden, uppfattade tränarbeteenden och dess inverkan på 
tipselitspelares upplevelse av motivationsklimat, motivation och KASAM. C-uppsats i 
psykologi (41-60 p). Högskolan i Halmstad: Sektionen för hälsa och samhälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att studera hur tränare interagerar med unga fotbollsspelare i svensk 
elitmiljö. Tränarnas egna uppfattning av sina beteenden ställdes mot spelarnas uppfattning av 
densamma. Vidare undersöktes skillnader i uppfattat tränarebeteende, motivationsklimat, 
motivation och känsla av sammanhang (KASAM) mellan spelartrupper. Sambandet mellan 
uppfattat tränarebeteende, motivationsklimat, motivation och KASAM studerades också. 
Tränare (n = 14) besvarade LSS. Fyra tränare valdes ut och deras spelare (n = 85) besvarade 
LSS, PMCSQ-3, SMS och KASAM. Resultatet visade att tränarna tenderar att överskatta sitt 
beteende, i jämförelse med hur spelarna uppfattar dem. Spelarnas upplevelse av positiv 
feedback, prestationsorienterat motivationsklimat, motivation och känsla av sammanhang 
hade i den aktuella studien en positiv korrelation till varandra. Det fanns skillnader mellan 
spelartrupperna i hur de upplever sin tränare och motivationsklimatet. Studiens resultat och 
implikationer diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 
 
Nyckelord: KASAM, Motivation, Motivationsklimat och Tränarbeteenden. 
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Abstract 
 
The purpose of the essay was to study how coaches interact with youth soccer players at 
Swedish elite level. The coaches’ perception of their behaviours was compared to their 
players’ perception, as well as difference between the troop’s perception of coaching 
behaviours, motivational climate, motivation and sense of coherence. The data was also tested 
for correlations between coaching behaviours, motivational climate, motivation and sense of 
coherence. The coaches’ (n = 14) answered the LSS. Four coaches was picked out and their 
players (n = 85) answered the LSS, PMCSQ-3, SMS and KASAM. The result showed that the 
coaches tend to over estimate their own behaviours compared to their players perception. The 
players’ perception of positive feedback, task motivational climate, motivation and sense of 
coherence had a positive correlation. There were differences between the troops’ perception 
of their coaches and motivational climate. The result of the study is discussed and compared 
to earlier research. 
 
 
 
Key words: Coaching behaviours, Motivational Climate, Motivation and Sense of coherence. 
 
 



  

Introduktion 
 

Fotboll är inte bara ett tidsfördriv och fritidsaktivitet för många svenskar. Många unga 
drömmer om ett liv som proffs i Allsvenskan eller en storklubb i Europa. Vägen dit är lång 
och konkurrensen är hård (Fallby & Brusvik, 2003). Många elitföreningar i Sverige 
medverkar i Svensk Fotbollförbundets projekt Tipselit. Tipselit är en satsning för att utveckla 
unga talanger, 16-19 år, genom att ge dem en elitinriktad fotbollsutbildning 
(www.svenskfotboll.se, 2007). 

Individens självförtroende och motivation är beroende av feedback från personer i sin 
omgivning (Bengoecha & Strean, 2007; Wheeler & Suls, 2005). I idrottssammanhang innebär 
det naturligtvis att tränarens åsikter och beteende inverkar på idrottaren. Till exempel verkar 
det som om individens självförtroende, tankar om sina lagkamrater och avhopp påverkas 
(Barnett, Smoll, & Smith, 1992; Smith, Zane, Smoll, & Copell, 1983). Även tron på den egna 
förmågan och tillfredsställelse i idrottandet (Allen & Howe, 1998), spelarnas 
självhandikappning tendenser (att minska individens förväntade förmåga att prestera inför 
tävling, eng. self-handicaping) (Kuczka & Treasure, 2005), motivation och självuppfattning 
(Black & Weiss, 1992) samt stress och oro i tävlings sammanhang (Smith, Smoll, & 
Cumming, 2007; Smith, Smoll, & Barnett, 1995) influeras av tränarens faktiska beteende. 
Vidare kan tränarens beteenden också påverka motivationsklimatet (Pensgaard & Roberts, 
2000; 2002). Motivationsklimatet kan i sin tur, bland annat, påverka spelarens uppfattning av 
fair play (Boixadós, Cruz, Torregrosa, & Valentine, 2004), självförtroende (Reinboth & Duda, 
2004) och uppfattning om vad som leder till framgång. (Seifriz, Duda, & Chi, 1992). Ett 
uppgiftsorienterat klimat stärker individens tro på att det är ansträngning som leder till 
framgång, medan det resultatorienterade klimatet stärker tron att det är förmåga som leder till 
framgång (Seifriz, Duda, & Chi, 1992). 

I tränarutbildningar läggs ofta fokus på hur man instruerar motoriska och taktiska 
färdigheter (Côté & Salmela, 1996; Jowett & Cockerill, 2003). Instruktionerna är dock 
bortkastade om idrottaren inte tror på sin förmåga att genomföra uppgiften. Vidare negligeras 
ofta tränarens sociala roll i utbildningarna (Côté & Salmela, 1996; Jowett & Cockerill, 2003), 
Många idrottare anser att den sociala faktorn är en viktig del hos en framgångsrik tränare 
(Pensgaard & Roberts, 2002) vilket ökar sannolikheten att utveckla framgångsrika idrottare 
(Gould, Greenleaf, Chung, & Guinan, 2002a). 

Det är viktigt att skapa en positiv miljö för unga spelare att utvecklas i, i vilken tränaren 
spelar en avgörande roll. För att öka kunskapen om tränares inflytande på spelare bör studier 
av deras interaktion i elitmiljöer genomföras och kunskapen integreras i exempelvis 
tränarutbildningar. Syftet med denna studie är att studera Tipselittränares uppfattning om sitt 
tränarebeteende och om det stämmer överens med hur deras spelare uppfattar dem. Vidare 
kommer skillnader i uppfattat tränarebeteende, motivationsklimat, motivation och känsla av 
sammanhang (KASAM) mellan spelartrupper att undersökas, liksom sambandet mellan 
uppfattat tränarebeteende, motivationsklimat, motivation och KASAM. 
 
Teoretiska modeller 
Nedan följer en genomgång av teoretiska modeller, relevanta för studiens syfte, som beskriver 
tränarens roll och dess inverkan på spelarens motivation. 
 

Multidimensional Model of Leadership 
Enligt Multidimensional Model of Leadership (se Figur 1, nedan) är tränarens faktiska 
beteende ett resultat av nödvändigt och efterfrågat beteende. Nödvändigt beteende är i första 
hand styrt av situationen. Situationen kan exempelvis styras av klubbens policyplan 
(Chelladurai, 1990) eller påverkas av väder- och tävlingsförhållanden (Gould, Guinan, 



  

Greenleaf, & Chung, 2002b). Unga idrottare behöver tränare som fokuserar på utförandet, och 
inte på resultatet, för att stärka idrottarens tro på sin förmåga (Horn & Harris, 2002). Det 
nödvändiga beteendet anpassas också efter nivån idrottaren/laget befinner sig på, vilket i 
första hand kan härledas från situationens, men också idrottarnas karaktärsdrag (Chelladurai, 
1990; 2007; Mageau & Vallerand, 2003). Vidare kan idrottarnas kön (Gilbert & Trudel, 2004) 
och tävlingsnivå (Gilbert & Trudel, 2004; Chaumenton & Duda, 1988) inverka på tränarens 
beteende. 

 
Figur 1. The Multidimensional model of leadership (Chelladurai, 1990). 

 
Bland annat är det idrottarens olika behov av att prestera, socialt stöd och feedback 

(idrottarnas karaktärsdrag) som influerar idrottarens önskade tränarbeteende (Chelladurai, 
1990). Idrottarna kan dock inte alltid avgöra vad som är det bästa för dem, exempelvis på 
grund av brist på erfarenhet eller intelligens (Chelladurai, 1990). Generellt önskar idrottare att 
deras tränare använder uppmuntrande ord, beter sig självsäkert samt instruerar mycket (Feltz, 
Chase, Moritz, & Sullivan, 1999; Vargas-Tonsing, Myers, & Feltz, 2004). Idrottare verkar 
också föredra att tränaren är flexibel i sitt beslutsfattande, till exempel att tränaren själv fattar 
de beslut som spelarna anser som oviktiga eller väldigt viktiga (Chelladurai & Arnott, 1985). 

Förutom ”nödvändigt” och ”önskat” beteende är det ”faktiska” beteendet också en produkt 
av tränarens karakteristiska egenskaper. Tränarens karakteristiska egenskaper innefattar bland 
annat tränarens personlighet, erfarenheter och kunskaper (Chelladurai, 2007). 

Enligt Multidimensional Model of Leadership bör tränaren i sitt faktiska beteende 
balansera de tre komponenterna Tränarens karakteristiska egenskaper, nödvändigt och önskat 
beteende, då det faktiska beteendet påverkar gruppens resultat och tillfredsställelse. Det 
faktiska beteendet modifieras också ofta av gruppens resultat och tillfredsställelse 
(Chelladurai, 1990; 2007). 

Både idrottarnas prestation och tillfredsställelse är en konsekvens av tränarens faktiska 
beteende (Chelladurai, 1990). Idrottare vars tränares beteenden stämmer överens med deras 
önskade beteende är ofta nöjda med sina tränare och sina egna resultat (Chelladurai, 
Immamura, Yanaguchi, Oinuma, & Miyauchi, 1988). Idrottare som uppfattar att tränaren ger 
mycket positiv feedback och instruerar mycket brukar vara nöjda med sitt idrottande (Remier 
& Chelladurai, 1995). I en kvantitativ undersökning ansåg amerikanska olympier att deras 
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tränares förmåga att ge socialt stöd påverkar tävlingsresultatet (Gould, Guinan, Greenleaf, & 
Chung, 2002a). 

Hur idrottaren uppfattar och reagerar på tränarens faktiska beteende verkar dock vara 
beroende av idrottarens kognitiva tolkning och vilka känslor som kopplas till beteendet 
(Smoll, Smith, Curtis, & Hunt, 1978). Med kognitiv tolkning menas individens uppfattning av 
eller minnesbild från situationen (Reisberg, 2006), vilket skulle betyda att det är idrottarens 
minne, av tränarens beteende som styr hur den ser på sitt idrottande och sin kapacitet. 
Tränares uppfattning av sitt beteende stämmer dock sällan överens med adeptens uppfattning 
(Smoll & Smith, 2003). Undersökningar där tränarens egna uppfattning och idrottarens 
uppfattning om tränarens beteende ställs mot observerade beteenden visar att idrottarens 
uppfattning ligger närmare det som observerades än vad tränarnas egna uppfattning gör 
(Smoll & Smith, 2003). Tränare tenderar att överskatta frekvensen av sina berömmande och 
instruerande beteenden i förhållande till hur många som observerades. Den enda kategorin där 
tränarnas egna uppfattning stämde överens med observatörernas var ”bestraffning” (Smoll & 
Smith, 2003). 

 
Achievement goal theory  

En grundidé i Achievement goal theory är att individer är målinriktade och att de beter sig 
rationellt för att nå sina mål. Individen väljer att genomföra en aktivitet, ge prestationen 
mening, om det direkt eller indirekt leder fram till målet. Vidare förutsätts att det 
övergripande målet är att demonstrera kompetens och begåvning (Roberts, Treasuer, & 
Conroy, 2007). Att visa kompetens och begåvning kan delas in i två förhållningssätt. (1) 
Uppgiftsorienterad; individen är motiverad att förbättra sina färdigheter och klara av uppgifter 
så bra som möjligt. (2) Resultat orienterad; individen drivs av att visa sina färdigheter i 
jämförelse med vad andra presterar. Dessa två riktningar är inte i motsatsförhållande, en 
person motiveras ofta av båda två (Nichols, 1989, ref. i Roberts, Treasuer, & Conroy, 2007). 
Dessa inriktningar bör inte ses som personlighetsdrag, utan kognitiva scheman, vilka är 
dynamiska och subjektiva och därför påverkbara och föränderliga (Roberts, Treasuer, & 
Conroy, 2007). 

 
Self Determination Theory 

Enligt Self determination-theory styrs individens motivation av tre faktorer; att deltaga av fri 
vilja, att i deltagandet få visa sin kompetens och känna samhörighet samt att interagera med 
andra (Deci & Ryan, 1994). De tre motivationsfaktorerna påverkas indirekt av individens 
omgivning och hur individen uppfattar sin situation (Vallerand, 2007). 

Miljöer som ger individen möjlighet att göra egna val, visa sin kompetens och känna 
samhörighet ökar individens inre motivation (Hollembeak & Amorose, 2005; Ryan & Deci, 
2000) liksom individens tillfredsställelse (Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004). Tränare som 
skapar ett uppgiftsorienterat motivationsklimat ökar idrottarens känsla av att kunna göra egna 
val, samt känna kompetens och samhörighet. Ett resultatorienterat klimat tenderar att ha ett 
negativt samband med behovet av att känna lagsamanhållning, men inget negativt samband 
med behovet av att kunna fatta egna beslut och visa sin kompetens (Hollembeak & Amorose, 
2005; Reinboth & Duda, 2006). Hög inre motivation och sportslighet minskar idrottarens 
tendenser till osportsliga beteenden som till exempel bruk av förbjudna prestationshöjande 
preparat (Donahue, Miquelon, Valosis, Goulet, Buist, & Vallerand, 2006).  

I inlärningsmiljöer där läraren/ledaren uppvisar ett kontrollerande beteende ökar risken att 
sänka deltagarnas inre motivation och därmed skapa en lägre känsla av kompetens i motsats 
till miljöer där läraren uppvisar ett neutralt beteende (Richer & Vallerand, 1995). Individer 
med högt behov av självbestämmande tenderar att vara mer känsliga för överordnades 
kontrollerande än de med lågt självbestämmandebehov (Richer & Vallerand, 1995). Idrottare 



  

som inte uppfattar att de kan fatta egna beslut i sin sport tenderar att hoppa av sporten i högre 
grad än de som tycker sig kunna fatta egna beslut (Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier, & 
Cury, 2002). 

 
Tidigare forskning 

Motivation 
Motivation kan definieras som de psykologiska aspekter som reglerar, ger energi och riktning 
till en prestation (Roberts, Treasure, & Corny, 2007). Det vill sägamotivation reglerar beslutet 
om att genomföra en prestation eller inte, hur mycket energi personen lägger på 
genomförandet och vad den vill ha ut av densamma. Idrottarens motivation påverkas av andra, 
exempelvis tränaren, bland annat genom att han/hon använder denne som stöd och 
informationskällor vad gäller den egna kompetensen (Bengoechea & Strean, 2007). Om en 
tränare kan ge feedback med kvalité och i lagom dos ökar idrottarens motivation och positiva 
självuppfattning (Black & Weiss, 1992). Feedbacken bör vara väl anpassad och informativ. 
För mycket beröm tycks inte påverka idrottarens uppfattning om sin förmåga. Däremot är väl 
avvägd beröm som är precis och informativ det bästa sättet att öka inre motivation (Amorose 
& Horn, 2000). 

Inom motivationsteori finns tre grundläggande begrepp; inre respektive yttre motivation 
samt amotivation (Vallerand, 2007). Inre motivation (IM) är att prestera/deltaga för sakens 
egen skull, till exempel att spela fotboll hemma på gräsmattan bara för att det är roligt. Yttre 
motivation (YM) är att prestera/deltaga för att man känner sig tvungen, för att tillfredsställa 
någon annans önskemål, inte för sakens skull. Till exempel träna fotboll, inte för att man själv 
tycker att det är roligt, utan för att mamma och pappa vill det. Amotivation (AM) beskriver 
när individen inte har något mål med aktiviteten och därför deltar med låg intensitet eller inte 
alls. En individ kan drivas av inre och yttre motivation parallellt, exempelvis kan 
fotbollsspelaren träna i gymmet eftersom han själv inser att det positivt påverkar hans 
förmåga att spela fotboll (IM). Besöken i gymmet kan samtidigt motiveras av att tränaren 
anser att starka spelare är bra spelare (YM). 

Idrottare som uppfattar att tränaren stöttar deras rätt att själva fatta vissa beslut tenderar att 
ha hög inre motivation (Amorose & Horn, 2000). På samma vis ökar sannolikheten för att 
lärares kontrollerande beteende leder till amotivation hos elever (Ntoumanis, Pensgaard, 
Martin, & Pipe, 2004). Idrottare som uppfattar sin tränare som kontrollerande löper alltså stor 
risk att känna amotivation och så småningom sluta träna. 
 

Motivationsklimat 
Motivationsklimat är den motivationsorientering som betonas i en viss miljö, exempelvis i 
skolan eller ett fotbollslag. Motivationsklimatet baseras på Achievement Goal Theory. Ett 
uppgiftsorienterat klimat betonar ansträngning, samarbete och inlärning. I ett resultatorienterat 
klimat ligger fokus på jämförelse, tävlan inom gruppen samt bestraffning av misstag (Ames, 
1992). Tränaren kan påverka sina idrottare indirekt via motivationsklimat. Tränarens beteende 
är inte den enda bidragande orsaken till motivationsklimatet, men tränaren tenderar att ha en 
viktig roll i utformningen av detta (Pensgaard & Roberts, 2002). 

Inre motivation tenderar att vara positivt korrelerat med ett uppgiftsorienterat 
motivationsklimat (Seifriz, Duda, & Chi, 1992). För att öka individernas välmående och 
självkänsla bör tränaren jobba mot ett uppgiftsorienterat klimat (Reinboth & Duda, 2004, 
2006; Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2006). Detta ökar sannolikheten att idrottarna känner 
glädje och tror på att ansträngning leder till framgång (Seifriz, Duda, & Chi, 1992). Om 
tränarens beteende skapar ett uppgiftsorienterat klimat tenderar idrottarnas ansträngning, när 
de ställs inför svåra uppgifter, att öka (Vazou et al., 2006). En idrottare som uppfattar sin 
miljö som uppgiftsorienterad och upplever sig ha fysisk förmåga att klara av uppgifter som 



  

förekommer i denna miljö tenderar att uppvisa högt intresse för sin idrott och glädje (Allen, 
2003; Reinboth, et al., 2004) samt uppvisar färre antisociala beteenden än idrottare i 
resultatorienterade klimat (Kavussanu, 2006). De tenderar också att känna mindre oro i 
samband med sitt idrottsutövande än idrottare som upplever ett resultatorienterat klimat 
(Grossblad, Cumming, Standage, Smith, & Smoll, 2006; Vazou et al., 2006). 

Ett uppgiftsorienterat klimat leder ofta till ökad känsla av att delta av fri vilja, känsla av 
kompetens och samhörighet, medan ett resultatorienterat klimat minskar desamma (Sarrazin, 
et al., 2002). Känsla av stress och oro tenderar att påverkas i samma riktningar, alltså; minska 
med uppgiftsorienterat klimat och öka med resultatorienterad (Pensgaard & Robers, 2000; 
Smith, Smoll, & Cumming, 2007; Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2006). I resultatorienterade 
miljöer uppfattar ofta idrottaren sin tränare som en källa till stress (Pensgaard & Robers, 
2000). 
 

Känsla av sammanhang 
Känsla av sammanhang (KASAM) är individens övergripande attityd mot vardagliga 
händelser. Händelser kan ses som begripliga, hanterbara och utmanande, eller tvärt om 
(Antonovsky, 1987). Hög KASAM brukar betyda att individen är mindre känslig för stress, 
vilket betyder att stimuli upplevs i mindre utsträckning som negativa eller orsaker till stress 
(Jorgensen, Frankowski, & Carey, 1999). Stimuli ses inte heller som hot, därför tenderar 
individer med hög KASAM att oroa sig mindre än de med låg KASAM. KASAM har visat 
sig ha en positiv korrelation med situationsspecifikt självförtroende (Smith & Meyers, 1997). 
KASAM har traditionellt använts inom hälsopsykologi. Vilken inverkan KASAM har i 
idrottssammanhang har ännu inte undersökts, förutom i ett fall; idrottare med hög KASAM 
tenderar att ha bättre mentala färdigheter än de med lägre KASAM (Fallby, Hassmén, Kenttä, 
& Durand-Bush, 2006). 
 
Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att tränares uppfattning om sina beteenden sällan stämmer överens 
med hur spelarna uppfattar dem (Smoll & Smith, 2003). Det är dock viktigt att undersöka 
tränarens beteende då idrottarnas uppfattning av och önskan om hur tränaren skall bete sig 
tenderar att inverka på idrottarens självförtroende och oro (Smith, Smoll, & Cumming, 2007; 
Smith, Smoll, & Barnett, 1995), motivation (Amorose & Horn, 2000; Bengoechea & Strean, 
2007; Black & Weiss, 1992) och uppfattning av motivationsklimatet (Pensgaard & Roberts, 
2000; 2002). Hur KASAM spelar in i detta sammanhang är dock ännu inte undersökt. 

 
Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga Tipselittränares uppfattning om sitt tränarbeteende, i form 
av LSSs fem dimensioner, se Bilaga 1, och studera eventuella samband mellan deras egna 
uppfattning om sitt beteende och ålder samt hur länge de har tränat det aktuella laget. 

Syftet är också att se hur väl enskilda tränares egna uppfattning om sitt beteende stämmer 
överens med hur deras spelartrupper uppfattar dem. 

Vidare ämnar undersökningen att studera sambandet mellan Tipselitspelares upplevelse av 
tränarbeteenden och motivationsklimat, motivation och KASAM.  

Till sist studeras skillnader mellan spelartruppernas uppfattning av sina tränares 
beteenden, uppfattning av motivationsklimat, motivation och KASAM. 



  

Metod 
Undersökningsdeltagare 
I studien deltog 14 stycken fotbollstränare. Alla undersökningsdeltagare var män (M= 34 år) 
och jobbade vid undersökningstillfället som tränare för Tipselitlag i Sverige. Tipselit är en 
satsning för att utveckla unga talanger, 16-19 år, genom att ge dem en elitinriktad 
fotbollsutbildning (www.svenskfotboll.se, 2007). Tränarna hade innehaft anställningen i 
medeltal i 4 år (SD= 3,9), se Tabell 1. Tre av tränarna har genomgått Svenska 
Fotbollförbundets högsta tränarutbildning, Steg 4 (heter numera Professionell diplom). Övriga 
11 var Steg 3 utbildade. 

I nästa steg av studien valdes två tränare med höga värden på Träning och instruktioner 
och Positiv feedback. De två tränarna gav tillstånd till att göra vidare mätningar på spelarna i 
sina lag. Vidare valdes två tränare med högt värde på Autokratiskt beteende ut. En av de två 
utvalda tränarna hade sedan undersökningen startat fått nya arbetsuppgifter, varför denne 
ströks ur studien. Därför valdes en tränare med något lägre Autokratiskt beteende ut och gav 
sitt tillstånd för vidare mätningar. 

I studien deltog också 85 stycken Tipselitspelare, 15-20 år (M = 17,2), fördelade på 4 lag, 
se bilaga 1. Spelarna hade spelat i truppen mellan 0,2 och 5 år (M = 1,4) och spelat fotboll 
mellan 5 och 15 år (M = 11,6). Spelare som inte fyllt 18 deltog i undersökningen efter 
skriftligt godkännande av målsman. 
 
Mätinstrument 
Leadership Scale for Sports (LSS) (Chelladurai & Saleh, 1980) användes i studien. LSS är ett 
instrument för att mäta tränares beteenden, baserat på The Multidimensional model of 
leadership. LSS består av 40 påståenden fördelade på fem dimensioner; Träning och 
instruktioner (13 påståenden), Demokratiskt beteende (9 st), Autokratiskt beteende (5 st), 
Socialt stöd (8 st) samt Positiv feedback (5 st). För utförligare beskrivning av dimensionerna 
se Bilaga 1. Exempel på påståenden är ”Jag anser att jag som tränare/coach talar om för en 
utövare när han/hon gjort ett riktigt bra jobb” Varje enskilt påstående besvarades utifrån fem 
svarsalternativ, Alltid, Då och då, Ibland, Sällan, Aldrig. Instrumentets interna reliabilitet 
varierar (Cronbach’s Alpha) från .79 (Positiv feedback), .77 (Demokratiskt beteende), .76 
(Träning och instruktioner), .72 (Socialt stöd) .66 (Autokratiskt beteende) (Chelladuari & 
Saleh, 1980). I aktuella data varierar Cronbach’s Alpha från .83 (Träning och instruktioner), 
.71 (Positiv feedback), .68 (Autokratiskt beteende), .66 (Demokratiskt beteende) till .56 
(Socialt stöd). Förutom frågor kopplade till de fem dimensionerna fick tränarna även besvara 
bakgrundsfrågor som, ålder, utbildningsnivå och antal år de varit tränare för sitt lag. 

LSS (Chelladurai, 1990) modifierades för att mäta spelarens uppfattning av sin tränares 
beteende. Frågorna fördels på samma fem dimensioner som tidigare. Exempel på påståenden 
är ”Min tränare/coach talar om för en utövare när han/hon gjort ett riktigt bra jobb”. Varje 
enskilt påstående besvarades utifrån fem svarsalternativ, Alltid, Då och då, Ibland, Sällan, 
Aldrig. Spelarna fick även besvara bakgrundsfrågor som, ålder, hur länge de spelat i det 
aktuella laget och hur länge de spelat fotboll totalt. 

Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire 3 (PMCSQ-3) består av 38 
påståenden som berör upplevelsen av lagklimatet. Påståenden som ”I vårt lag … får bara de 
bästa spelarna beröm” graderas på en femgradig skala. Där 5 representerar ”Instämmer helt 
och hållet” och 1 ”Tar helt avstånd”. Instrumentet består av två dimensioner; 
Resultatorientering och Uppgiftsorientering. Resultatorientering har tre subdimensioner; 
”Bestraffning av misstag”, ”Ojämnlikt erkännande” och ”Rivalitet inom laget”. 
Uppgiftsorientering består av fyra subdimensioner; Samarbetsinlärning”, ”Förbättring”, 
”Viktigt roll” och ”Förstärkning av ansträngning”. Då PMCSQ-3 är ett relativt nytt instrument 
finns ingen dokumenterad reliabilitet, dess föregångare PMCSQ-2 har Cronbach Alpha 



  

värden på Resultaorienteringsdimensionen.87 och Uppgiftorienteringsdimensionen .88 
(Newton, Duda, & Yin, 2000). 

Sport Motivation Scale (SMS) mäter motivation att, i detta fall, spela fotboll. Instrumentet 
består av 28 påståenden, exempelvis ”Jag spelar fotboll därför att … för att visa andra hur bra 
jag är på fotboll”. Varje påstående besvaras utifrån en sjugradig skala, från ”stämmer inte 
alls” till ”stämmer helt”. Instrumentet mäter sju dimensioner av motivation; Inre (Att lära sig, 
Att genomföra och Att stimuleras), yttre (För att få erkännande, För att slippa skuld och För 
att utveckla sin identitet) och amotivation, Cornbach Alpha varierar från .69 till .85 (Pelletier, 
Fortier, Vallerand, Tuson, Brière, & Blais, 1995). Då studiens syfte är att studera flera 
variabler än Motivation i förhållande till uppfattat tränarbeteende valde författaren att slå 
samman vissa dimensioner till tre huvuddimensioner, Inre, Yttre och Amotivation. 

Känsla av sammanhang (KASAM) består av 29 påståenden vilka bedöms utifrån en 
sjugradig skala. Exempel på påståenden är: ”Hittills har ditt liv: helt saknat mål och mening - 
genomgående haft mål och mening”. Instrumentet har dokumenterat god reliabilitet, 
Cornbach Alpha varierar från .82 till .95 (Antonovsky, 1993). 
 
Procedur 
Tränarna kontaktades via e-post, informerades om studiens syfte och ombads medverka. De 
informerades de om att all data behandlas konfidentiellt och att de när som helst kunde 
avbryta undersökningen. Tränare som valde att delta i undersökningen besvarade enkäten och 
returnerade densamma i e-post. Tränare som bytt lag eller tränat det aktuella laget kortare tid 
än sex månader ströks före analysen eftersom de inte var aktuella för nästa steg av 
undersökningen. Kvar blev 14 tränare av 18 svarande. Totalt kontaktades 26 tränare, 
svarsfrekvens 69,2 % (18 av 26). 

Tränare som var utvalda för nästa steg av studien kontaktades via telefon av författaren. 
De informerades om syftet med nästa steg av studien och ombads ställa sitt lag till förfogande. 
Samma information skickades också i form av ett e-post, där ett informationsbrev till föräldrar 
vars spelare var under 18 fanns bifogat. 

I samråd med tränaren valdes tid för testtillfälle. Författaren informerade 
undersökningsdeltagarna muntligt om studiens syfte och att all information behandlas 
konfidentiellt och att de när som helst kunde avbryta undersökningen. Författaren fanns till 
hands under hela testtillfället för att svara på eventuella frågor. Under testtillfället ombads 
tränaren att inte delta. 
 
Dataanalys 
I studiens första steg analyserades tipselittränarnas beteenden, samband söktes mellan 
beteenden, ålder och tid som tipselittränare. 

Data gällande varje tränares beteende och spelartruppens upplevelse av densamma 
analyserades med One-sampel T-test. 

Skillnader mellan truppernas uppfattning av sin tränares beteende, motivationsklimat, 
motivation och KASAM undersöktes med hjälp av envägs oberoende ANOVA. 

Korrelationsanalyser mellan upplevda tränarbeteenden, motivationsklimat, motivation, 
och KASAM genomfördes. 

Resultat 
 
Nedan beskrivs undersökningsdeltagarna, se Tabell 1 för tränarna och Bilaga 2 för spelarna. 
De fyra tränarnas egna upplevelse av sitt beteende i relation till spelartruppens uppfattning 
redovisas i Tabell 2. Sambandet mellan upplevda tränarbeteenden, motivationsklimat, 
motivation KASAM redovisas i Tabell 3. Spelartruppernas skillnader i upplevelse av 



  

tränarbeteenden redovisas i Tabell 4. Tabell 5 redovisar skillnader mellan truppernas 
upplevelse av motivationsklimat. Visst bortfall förekommer då en del formulär inte var 
komplett ifyllda. 
 
Tipselittränarnas uppfattning av sitt beteende 
Tabell 1. Deskriptiv data tränarna och deras svarsfrekvenser i LSS (n=14). 

 
Tränarnas ålder varierar från 28 till 56 år (M = 34, SD = 8.5), se Tabell 1. De har tränat sitt 
Tipselitlag mellan 1 och 15 år (M = 4, SD = 3.9), och verkat som fotbollstränare mellan 3 och 
34 år totalt (M = 15, SD = 9.0), se Tabell 1. Tränarna uppger att de i fallande ordning 
använder sig av Positiv feedback, Träning och instruktioner, Socialt stöd, Demokratiskt 
beteende och Autokratiskt beteende, se Tabell 1. 

Aktuella data visade inte någon signifikant korrelation mellan uppskattat beteende och 
tränarnas ålder eller hur länge de haft sin position som tränare.  

Deskriptiva data visar att spelarnas ålder varierar från 15 till 20 år (M = 17.2, SD = 1.2), se 
Bilaga 1. De har tränat med Tipselittruppen mellan 0.2 och 5 år (M = 1.4, SD = 1.1), och 
spelat fotboll mellan 5 och 15 år totalt (M = 11.2, SD = 2.1), se Bilaga 2. Spelartrupperna är 
ungefär lika stora, mellan 20-22 spelar/lag. 

 n M Min Max SD 
Ålder 14 34 28 56 8.5 
Antal år som tipselittränare 14 4 1 15 3.9 
Antal är som fotbollstränare 14 15 3 34 9.0 
Träning och instruktion 13 4.1 3.5 4.6 0.4 
Demokratiskt beteende 13 2.9 2.1 3.3 0.3 
Autokratiskt beteende 13 2.3 1.6 3.4 0.6 
Socialt stöd 14 3.3 2.5 4.4 0.5 
Positiv feedback 14 4.4 3.4 5.0 0.5 



  

De enskilda tränarnas uppfattning av sitt beteende och spelartruppens uppfattning av 
densamma 
Tabell 2. Enskilda tränares uppfattning om sitt beteende kontra spelartruppens uppfattning av 
densamma (n=20-22). 
LSS dimension Tränare/ 

Spelartrupp 
n M SD t df p 

Tränare 1  4.62     
Spelartrupp 1 18 4.02 .37 -6.79 17 <.001** 
Tränare 2  4.46     
Spelartrupp 2 22 4.24 .38 -2.72 21 .01** 
Tränare 3  4.62     
Spelartrupp 3 19 3.64 .54 -7.94 18 <.001** 
Tränare 4  3.85     

Träning och 
instruktioner 

Spelartrupp 4 18 4.00 .40 1.55 17 .14 
Tränare 1  3.11     
Spelartrupp 1 20 3.22 .71 .74 19 .47 
Tränare 2  2.78     
Spelartrupp 2 20 3.43 .53 5.54 19 <.001** 
Tränare 3  3.00     
Spelartrupp 3 17 2.44 .55 -4.19 16 .001** 
Tränare 4  2.89     

Demokratiskt 
beteende 

Spelartrupp 4 22 3.62 .63 5.48 21 <.001** 
Tränare 1  2.40     
Spelartrupp 1 20 2.53 .45 1.23 19 .23 
Tränare 2  2.60     
Spelartrupp 2 22 3.39 .74 4.98 21 <.001** 
Tränare 3  1.80     
Spelartrupp 3 19 3.04 .56 9.67 18 <.001** 
Tränare 4  3.40     

Autokratiskt 
beteende 

Spelartrupp 4 22 3.28 .73 -.76 21 .45 
Tränare 1  3.13     
Spelartrupp 1 20 4.16 .70 7.01 19 <.001** 
Tränare 2  3.63     
Spelartrupp 2 20 3.54 .39 2.03 19 .06 
Tränare 3  3.63     
Spelartrupp 3 20 2,69 .77 -3.93 19 .001** 
Tränare 4  3.00     

Socialt stöd 

Spelartrupp 4 20 3.34 .48 3.19 19 .005** 
Tränare 1  4.40     
Spelartrupp 1 20 3.86 .59 -4.17 19 .001** 
Tränare 2  4.20     
Spelartrupp 2 21 4.24 .50 .35 20 .73 
Tränare 3  4.80     
Spelartrupp 3 20 3.20 .84 -8.48 19 <.001** 
Tränare 4  4.20     

Positiv feedback 

Spelartrupp 4 21 4.10 .56 -.77 20 .45 
** Signifikant på .01 nivå. 
 
 



  

Tränare 1 uppger att han ger signifikant mer Träning och instruktioner, Socialt stöd och 
Positiv feedback än vad spelartruppen upplever (se Tabell 2). Tränare 2 uppger att han ger 
signifikant mer Träning och instruktioner samt uppträder signifikant mindre Autokratiskt och 
Demokratiskt än vad spelartruppen upplever. Tränare 3 uppger att han ger signifikant mer 
Träning och instruktioner, Socialt stöd och Positiv feedback än vad spelartuppen upplever. 
Tränare 3 uppger också att han agerar signifikant mindre Autokratiskt och signifikant mer 
Demokratiskt än vad spelartruppen upplever. Tränar 4 uppger att han uppträder signifikant 
mindre Demokratiskt och ger signifikant mindre Socialt stöd än vad spelarna upplever. 
 
Sambandet mellan spelartruppens upplevelse av motivation, KASAM, motivationsklimat och 
tränarbeteenden 
Tabell 3. Sambandet mellan spelartruppens upplevelse av motivation, KASAM, 
motivationsklimat och tränarbeteenden (n=85). 
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Inre motivation 1 .43** -.37** .31** .41** -.19 .16 .13 -.03 .12 .29** 

Yttre motivation  1 .25* -.15 -.04 .06 .12 .15 -.02 .08 .17 

Amotivation   1 -.42** -.32** .31* -.12 .07 -.01 .00 -.14 

KASAM    1 .39** -.28* .15 -.01 .06 .14 .27* 

Uppgiftsorienterat MK     1 -.18 .58** .28* .25* .43** .37** 

Resultatorienterat MK      1 .-.19 -.16 -.11 -.24 -.33** 

Upplevt Träning och 
instruktioner 

      1 .47** .27* .64** .67** 

Upplevt Demokratiskt 
beteende 

       1 .29** .73** .48** 

Upplevt Autokratiskt 
beteende 

        1 .31** .03 

Upplevt Socialt stöd          1 .56** 

Upplevt Positiv feedback           1 

* Korrelationen är signifikant på .05 nivå (2-tailed). 
** Korrelationen är signifikant på .01 nivå (2-tailed). 
 
Upplevd Positiv feedback är positivt signifikant korrelerat med Inre motivation, KASAM och 
Uppgiftsorienterat MK, se Tabell 3. Upplevd Positiv feedback är negativt signifikant 
korrelerat med Resultatorienterat MK. 
Det finns ett positivt signifikant samband mellan upplevt Uppgiftsorienterat klimat, Inre 
motivation och KASAM, medan sambandet till Amotivation är signifikant negativt, se Tabell 
3. Ett upplevt Resultatorienterat klimat är positivt signifikant korrelerat med Amotivation, 
samt har ett signifikant negativt samband med KASAM. Inre motivation är positivt 
signifikant korrelerat med Yttre motivation samt KASAM och signifikant negativt korrelerat 



  

med Amotivation. Yttre motivation har ett positivt signifikant samband med Amotivation. 
Amotivation har ett signifikant negativt samband med KASAM. 
 
Skillnader mellan truppernas uppfattning av tränarbeteenden och motivationsklimat. 
Tabell 4. Skillnader i spelartruppernas upplevelse av tränarens beteende.  
 Spelartrupp n M SD f df p 

Lag 1 19 4.02 .37 
Lag 2 22 4.24 .38 
Lag 3 19 3.64 .54 

Träning och 
instruktioner 

Lag 4 18 4.00 .40 

6.84 3, 73 <.001 

Lag 1 20 3.11 .71 
Lag 2 20 3.43 .53 
Lag 3 17 2.44 .55 

Demokratiskt 
beteende 

Lag 4 22 3.62 .63 

13.29 3, 75 <.001 

Lag 1 21 2.53 .45 
Lag 2 22 3.39 .74 
Lag 3 19 3.04 .56 

Autokratiskt 
beteende 

Lag 4 22 3.28 .73 

1.55 3, 79 .21 

Lag 1 20 4.16 .70 
Lag 2 20 3.54 .39 
Lag 3 20 2.69 .77 Socialt stöd 

Lag 4 20 3.34 .48 

8.54 3, 76 <.001 

Lag 1 20 3.86 .50 
Lag 2 21 4.24 .50 
Lag 3 20 3.20 .84 

Positiv 
feedback 

Lag 4 21 4.10 .56 

11.45 3, 78 <.001 

 
Scheffes post hoc test visar att Lag 3 upplever att de får signifikant mindre Träning och 
instruktioner än Lag 2, se Tabell 4. Lag 3 upplever att deras tränare uppträder signifikant 
mindre Demokratiskt än Lag 1, 2 och 4. Lag 3 upplever att de får signifikant mindre Socialt 
stöd än Lag 2 och 4. Lag 3 upplever att de vår signifikant mindre Positiv feedback än Lag 1, 2 
och 4. 
 



  

Tabell 5. Skillnader i spelartruppernas upplevelse av motivationsklimat.  
 Spelartrupp n M SD f df p 

Lag 1 20 3.46 .56 
Lag 2 21 3.56 .64 
Lag 3 19 2.97 .55 Viktig roll 

Lag 4 19 3.56 .76 

2.95 3, 79 .04 

Lag 1 20 3.10 .79 
Lag 2 20 2.82 .77 
Lag 3 19 3.65 .72 

Ojämnlikt 
erkännande 

Lag 4 19 3.32 .79 

4.09 3, 74 .01 

Lag 1 18 2.83 .53 
Lag 2 21 2.74 .62 
Lag 3 19 2.89 .43 

Rivalitet inom 
laget 

Lag 4 17 3.28 .57 

3.50 3, 71 .02 

Lag 1 16 3.61 .48 
Lag 2 20 3.83 .39 
Lag 3 17 3.34 .35 

Uppgiftsorienterat 
MK 

Lag 4 15 3.64 .45 

2.94 3, 64 .01 

 
Scheffes post hoc test visar att Lag 3 upplever signifikant mindre av Viktig roll 
(underdimension till Uppgiftsorienterat motivationsklimat) än lag 2 och 4, se Tabell 5. Lag 3 
upplever signifikant mer av Ojämlikt erkännande (underdimension till Resultatorienterat 
motivationsklimat) än lag 2. Lag 4 upplever signifikant mer av Rivalitet inom laget 
(underdimension till Resultatorienterat motivationsklimat) än lag 2. Lag 2 upplever 
signifikant mer av Uppgiftsorienterat motivationsklimat än lag 3. 

Det finns ingen signifikant skillnad mellan spelartrupperna i övriga motivationsklimat- 
dimensioner. Det finns ingen signifikant skillnad mellan spelartruppernas motivation och 
KASAM. 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att kartlägga Tipselittränares uppfattning om sitt tränarbeteende och 
studera eventuella samband mellan deras uppfattning om sitt beteende och ålder samt hur 
länge de har tränat det aktuella laget. Syftet var också att se hur väl enskilda tränares egna 
uppfattning om sitt beteende stämmer överens med hur deras spelartrupper uppfattar dem. 
Vidare ämnade undersökningen att studera skillnader mellan spelartruppernas uppfattning av 
sina tränares beteenden, uppfattning av motivationsklimat, motivation och KASAM. Till sist 
studerades sambandet mellan Tipselitspelares upplevelse av tränarbeteenden, 
motivationsklimat, motivation och känsla av sammanhang. 

Tränarna tenderar att överskatta sitt beteende, i positiv riktning, i jämförelse med hur 
spelarna uppfattar dem. Lag 3 upplever att deras tränare uppvisar de beteenden som LSS 
dimensionerna mäter signifikant mindre ofta än tränaren själv uppger. Det finns en korrelation 
mellan den totala spelartruppens (Lag 1, Lag 2, Lag 3 och Lag 4) upplevelse av Positiv 
feedback och motivationsklimat, motivation och känsla av sammanhang. Lag 3 är mer 
resultatorienterat än de andra lagen, bortsett från dimensionen Rivalitet inom laget. Lag 3 
upplever att de har signifikant mindre att säga till om än de andra lagen (Demokratiskt 
beteende) och får signifikant mindre Positiv feedback än de andra lagen.  
 
Tipselittränarnas uppfattning av sitt beteende 



  

Tränarna uppgav att de frekvent använde sig av beteenden kategoriserade som Träning och 
instruktion samt Positiv feedback (se Tabell 1). Tidigare forskning visar att både tränare och 
idrottare anser att uppmuntrande ord och många instruktioner är effektiva ledarbeteenden 
(Vargas-Tonsing, Myers, & Feltz, 2004). Vidare bör en balans mellan de två beteendena 
stärka idrottarens tro på sin förmåga (Black & Weiss, 1992; Horn & Harris, 2002), inre 
motivation (Amorose & Horn, 2000) och tillfredsställelse med sitt idrottande (Allen & Hove, 
1998; Remier & Chelladurai, 1995). Att dessa två beteendekategorier är frekvent använda 
borde betyda att tränarna skapar en god utvecklingsmiljö för spelarna. Att ofta instruera 
idrottarna och ge positiv feedback på deras beteenden bör stärka deras känsla av kompetens, 
vilket i sin tur har visat sig vara en viktig källa till välmående i idrotts sammanhang 
(Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004). 

Eftersom aktuella data inte visade någon statistiskt signifikant korrelation mellan tränarnas 
ålder och uppskattat beteende eller hur länge de haft sin position som tränare kan inga 
slutsatser dras vad gäller tendenser hos äldre eller mer erfarna tränare i 
undersökningsgruppen. Enligt aktuell data inverkar varken ålder eller hur länge tränaren haft 
sitt uppdrag hur frekvent densamma använder sig av ett visst beteende. 
 
De enskilda tränarnas uppfattning av sitt beteende och spelartruppens uppfattning av 
densamma 
Smoll och Smiths (2003) forskning visar att tränarens uppfattning om sitt beteende och 
spelarens uppfattning ofta skiljer sig åt bekräftades när de fyra tränarnas uppgivna beteenden 
ställdes mot truppens uppfattning, se Tabell 2. Tränare 4s insikt om sitt tränarbeteende 
stämmer ganska väl med hur hans spelare uppfattar honom. Intressant är då att notera att 
Tränare 4 ger sig själv över lag lägre betyg än de andra tre tränarna, förutom dimensionen 
Autokratiskt beteende vilket han anser sig använda mer frekvent. Att ofta använda sig av ett 
autokratiskt beteende behöver dock inte nödvändigtvis vara negativt för spelarna (Chelladurai 
& Arnott, 1985). Tränare 1 och 3 valdes ut som representanter för den tränarstil som borde 
generera ett positivt klimat utifrån sin uppskattning av Träning och instruktioner och Positiv 
feedback. Deras egna uppfattning av dessa dimensioner är dock statistiskt signifikant mer 
positiv än spelartruppens uppfattning. 

Skillnaden i hur tränarna själva uppfattar sitt beteende och hur deras spelare uppfattar dem 
stämmer väl med tidigare forskning (Smoll & Smith, 2003; Smoll, Smith, Curtis, & Hunt, 
1978). Skillnaden behöver inte betyda att glappet mellan tränarnas och spelarnas uppfattning 
faktiskt är så stort. Det kan ju vara så att tränarnas version mer var ett uttryck för social 
önskvärdhet. Social önskvärdhet är en undersökningsdeltagares önskan att framställa sig i god 
dager (Michell & Jolley, 2004). Det är också troligt att spelarna besvarar formuläret utifrån 
deras övergripande uppfattning av tränaren inte utifrån tränarens verkliga beteenden på planen 
och i omklädningsrummet (Cummning, Smith & Smoll, 2006). Spelarnas svar kan också vara 
ett resultat av deras kognitiva tolkning snarare än det faktiska beteendet tränaren uppvisar 
(Reisberg, 2006; Smoll, Smith, Curtis, & Hunt, 1978). Det är också möjligt att de inte är 
erfarna nog att förstå och uppfatta tränarens signaler (Chelladurai, 1990). 

Spelarnas uppfattning om tränaren bör alltså inte ses som ett facit (Chelladurai, 1990; 
Reisberg, 2006; Cummning, Smith & Smoll, 2006; Smoll, Smith, Curtis, & Hunt, 1978). 
Spelarnas uppfattning i förhållande till respektive tränares uppfattning bör dock tas på allvar, 
eftersom en ledares instruktioner eller positiv feedback är bortkastad om inte spelaren 
uppfattar den. 
 
Samband mellan tipselitspelares uppfattning av tränarbeteenden, motivationsklimat, 
motivation och KASAM 



  

Motivationsklimatets samband med motivation var väntat (se Tabell 3). Tidigare forskning 
visar att Uppgiftsorienterat klimat har ett positivt samband med Inre motivation (Seifriz, 
Duda, & Chi, 1992). Inre motivation har tidigare kopplats samman med känsla av 
samhörighet (Hollembeak & Amorose 2005; Ryan & Deci, 2000). I den aktuella data mäts 
inte samhörighet specifikt. Det finns dock en korrelation mellan Inre motivation och 
Uppgiftsorienterat motivationsklimat. Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat kännetecknas, 
bland annat av, samarbete (Ames, 1992). Sarrazin och kollegor (2002) har i en longitudinell 
studie konstaterat att idrottare tenderar att hoppa av sin sport om de upplever att de inte kan 
fatta egna beslut. En auktoritär ledare låter inte sina underordnade fatta egna beslut. I aktuella 
data finns dock ingen korrelation mellan amotivaiton och upplevt Autokratiskt beteende (se 
Tabell 5). Tidigare forskning visar att tränaren har en viktig roll i skapandet av 
motivationsklimatet (Pensgaard & Roberts, 2002). I aktuella data bekräftas detta delvis. Ett 
uppgiftsorienterat motivationsklimat är positivt korrelerat med alla fem upplevda LSS 
dimensioner, se Tabell 5. 

Upplevd Positiv feedback och inre motivation är positivt korrelerat i aktuell data, vilket 
stämmer överens med tidigare forskning (Black & Weiss, 1992). En kontrollerande ledare får 
ofta amotiverade underordnade (Ntoumanis, Pensgaard, Martin, & Pipe, 2004), i aktuella data 
finns ingen korrelation mellan upplevt Autokratiskt beteende och amotivation. Amotivation är 
dock positivt korrelerat med Resultatorienterat motivationsklimat, se Tabell 3.  

KASAM är ett relativt outforskat område vad gäller elitidrottare (Fallby et al. 2006). I den 
aktuella undersökningsgruppen är KASAM positivt korrelerat med Inre motivation och 
Uppgiftsorienterat klimat och negativt korrelerat med amotivation och resultatorienterat 
motivationsklimat, se Tabell 3. Att se händelser som begripliga, hanterbara och utmanande 
(Antonovsky, 1978) bör göra individen motiverad att ta sig an vardagliga utmaningar, vilket 
aktuell data också visar i form av högre Inre motivation och lägre Amotivation. 
Resultatorienterat motivationsklimat och dess positiva inverkan på individens välmående och 
självkänsla är ett populärt ämne inom idrottspsykologisk forskning (se till exempel Reinboth 
& Duda, 2004, 2006; Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2006). Att hög KASAM i denna studie är 
positivt korrelerat med prestationsorienterat motivationsklimat skulle kunna tolkas som att 
KASAM är ett mått på välbefinnande. 
 
Skillnader mellan truppernas uppfattning av tränarbeteenden och motivationsklimat. 
Spelartrupp 3 är den grupp som skiljer sig mest, och mest negativt, från de andra grupperna i 
hur de uppfattar sin tränare (se Tabell 4) och motivationsklimatet (se Tabell 5). Dimensionen 
Positiv Feedback behandlar tränarens förmåga att se och uppmärksamma bra prestationer som 
en spelare gör. Lag 3 som upplever att deras tränare inte gör detta i samma utsträckning som 
de andra lagen Lag 3 har också ett mer resultatorienterat motivationsklimat (se Tabell 4 och 
Tabell 5). I den aktuella datan finns också en negativ korrelation med resultatorienterat 
motivationsklimat, samt en positiv korrelation med prestationsorienterat motivationsklimat 
och upplevd Positiv Feedback (se Tabell 3), denna korrelation är väl dokumenterad i tidigare 
forskning (se exempelvis Black & Weiss, 1992).  

I den aktuella studien finns det ingen signifikant skillnad mellan gruppernas motivation 
och KASAM. SMS, som mäter motivationen, är tydligt utformad för att mäta fotbolls 
motivation, utifrån ett individ perspektiv. Frågorna i enkäten berör individens förhållande till 
sitt fotbollsspelande. KASAM mäter individens inställning till livet. Medan PMCSQ-3 mäter 
individens uppfattning av gruppen och hur tränaren behandlar gruppen. Detta torde vara en 
förklaring till att grupperna skiljer sig ( se Tabell 4 och 5) på ett sett som följer korrelationen i 
Tabell 3.Avsaknaden av signifikans i hur grupperna skiljer sig i motivation och KASAM kan 
också orsakas av små grupper, min 21 max 22, se Bilaga 2. 
 



  

Metodkritik 
Förmåga till Socialt stöd lyfts ofta fram som en viktig faktor hos uppskattade (Côté & 
Salmela, 1996; & Jowett & Cockerill, 2003) och framgångsrika tränare (Gould, Guinan, 
Greenleaf, & Chung, 2002a; Gould, Guinan, Greenleaf, & Chung, 2002b) denna förmåga är 
viktig för skapandet av ett positivt motivationsklimat (Pensgaard & Roberts, 2002). Tränarnas 
medeltal på dimensionen Socialt stöd var 3,32. Tidigare forskning tyder på att ett högt 
medeltal på denna dimension är positivt (Côté & Salmela, 1996; & Jowett & Cockerill, 2003). 
När tränare till steg 2 av studien valdes ut beaktades dock inte denna dimension. Anledningen 
är att dimensionen innehåller påståenden som ”Jag anser att jag som tränare/coach … bjuder 
hem utövare” eller ”… utför personliga tjänster åt utövarna”  tillhör dimensionen Socialt stöd. 
Författaren ställer sig mycket tveksam till att tränare som ”alltid” ”… bjuder hem utövare” 
eller ”… utför personliga tjänster åt utövarna” ger ett korrekt Socialt stöd. Dessa två frågor 
bör strykas, omformuleras eller möjligen räknas omvänt. Dimensionen är dock positivt 
korrelerad med Uppgiftsorienterat motivationsklimat. Intressant är dock att notera att i den 
aktuella studien finns det en signifikant positiv korrelation mellan upplevt Socialt stöd och 
Uppgiftsorienterat motivationsklimat, se Tabell 5. 
 
Implikationer 
Tränare bör jobba med att ge mycket positiv feedback, då spelare som upplever att de får 
mycket positiv feedback också har hög inre motivation, upplever ett uppgiftsorienterat 
motivationsklimat, samt hög KASAM, se Tabell 3. Idrottare med hög inre motivation tenderar 
att stanna kvar i idrotten (Sarrazin et al. 2002). Tränare har ofta svårt att själva bedöma sina 
beteenden, i alla fall i jämförelse med hur deras spelartrupper upplever dem, vilket visas 
tydligt i denna studie, se Tabell 2. Tränare bör därför kommunicera mycket med sina spelare 
och se till att deras positiva feedback mottas, exempelvis genom att ställa återkopplande 
frågor. 

Den undersökta tränargruppen är över lag välutbildad. Av de fyra tränare som valdes ut 
för att delta i steg 2 av studien var tränare 1 och 3 steg fyra utbildad och tränare 2 och 4 steg 
tre utbildad. Trots att de är välutbildade har de ganska dålig insikt i hur deras beteenden 
uppfattas av spelarna, vilket inte är ovanligt bland tränare (Smoll & Smith, 2003). Kan det 
vara så att även dessa utbildningar har svårt att problematisera tränarens sociala roll (Côté & 
Salmela, 1996; Jowett & Cockerill, 2003)? Vidare kan man kanske anta att kommunikation 
bör betonas mer i dessa utbildningar. 

 
Sammanfattande diskussion 
Tränare är sällan medvetna om hur deras beteenden uppfattas av individerna i gruppen. 
Tränarnas egna uppfattning är därför ingen pålitlig indikator på hur individerna uppfattar 
klimatet i gruppen. Studier där idrottares omgivning och uppfattning av, exempelvis 
motivationsklimatet eller ledarskapet, undersöks låter ofta bara idrottaren komma till tals. Om 
dessa studier skall gagna organisationen kring en idrottsgrupp, exempelvis förening eller 
ledare, bör fler parter komma till tals. Om bara spelarnas uppfattning undersökts i den aktuella 
studien hade i och för sig slutsatser kunnat dras om hur spelartrupperna uppfattar sin tränare. 
Men då tränarna själva också fått uppskatta hur frekvent de använder sig av olika beteenden 
kan Tränare 3 få en mer nyanserad förståelse för hur hans egna upplevelse skiljer sig från 
spelarnas. Detta borde ge Tränare 3 bättre verktyg för att kunna förändra sitt beteende så att 
hans intentioner som tränare bättre uppfattas av spelarna. 

Spelarnas uppfattning om hur deras tränare beter sig följer tidigare forskning vad gäller 
motivation och motivationsklimat. Detsamma gäller känsla av sammanhang som främst 
undersökts ur ett allmänpsykologiskt perspektiv. Utifrån studiens design kan inga slutsatser 
om orsak eller verkan dras, endast samband. 



  

Det är tydligt att spelartrupperna skiljer sig i hur de uppfattar sin tränare (se Tabell 4), 
vidare skiljer det sig en del mellan trupperna i hur de upplever motivationsklimatet i laget (se 
Tabell 5), vilket andra forskare också kommit fram till (Pensgaard & Roberts, 2000; 2002). 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan truppernas upplevelse av KASAM och motivation. 
Tidigare forskning på ämnet motivation tyder dock på att tränarens beteende kan påverka 
individens motivation (Amorose & Horn, 2000; Black & Weiss, 1992; Richer & Vallerand, 
1995), saknaden av signifikanta resultat i den aktuella studien kan bero på att det finns andra 
viktigare eller likvärdigt viktiga källor som styr KASAM och motivation. Truppernas ringa 
antal, 20-22 spelare/trupp (se Bilaga 2) kan också ha spelat ett statistiskt spratt då det är svårt 
att få signifikanta resultat om grupperna är för små. 

Korrelationsanalysen på det totala spelarunderlaget (n = 85) visar ett positivt samband 
mellan upplevt positiv feedback, inre motivation, KASAM och uppgiftsorienterat 
motivationsklimat, liksom ett negativt samband med resultatorienterat motivationsklimat (se 
Tabell 3). Alla fem LSS dimensioner har också en positiv korrelation med uppgiftsorienterat 
motivationsklimat. Spelare som uppfattar sin tränare som aktiv uppfattar ofta också att 
motivationsklimatet är uppgiftsorienterat. Av LSSs fem dimensioner verkar det som om 
Positiv feedback är den viktigaste för att påverka spelarnas inre motivation, KASAM och 
uppfattning av motivationsklimatet. Detta går inte helt i linje med tidigare forskning, då 
exempelvis Amorose och Horn (2000) samt Black och Weiss (1992) varnar för att om 
feedbackfrekvensen är alltför generös får individen svårt att ta till sig den. Om idrottaren själv 
får komma till tals verkar den dock föredra att tränaren är aktiv (Feltz, Chase, Moritz, & 
Sullivan, 1999; Vargas-Tonsing, Myers, & Feltz, 2004). Idrottare som uppfattar att tränaren är 
aktiv och ger mycket positiv feedback är ofta nöjda med sin tränare och sina sportsliga 
resultat (Remier & Chelladurai, 1995). 
 
Framtida forskning 
Den aktuella studien är kvantitativ, för att ytterligare öka förståelsen för hur tränare och unga 
fotbollsspelare uppfattar sin situation bör samma frågeställningar undersökas med en 
kvalitativ design. Hur kommer det sig att välutbildade tränare på ungdomselitnivå inte har 
bättre kännedom om hur deras spelare uppfattar dem? I den aktuella studien väcker tränare 3s 
och spelartrupps 3s vitt skilda uppfattning om tränarens beteende många frågor. Dessa 
besvaras troligen bäst genom en intervjuserie där både tränare och spelare ur truppen får ge 
sin syn på vad som sker i gruppen. 
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Bilaga 1 
Beskrivning av LSS olika dimensioner (Chelladurai & Saleh, 1980). 

Dimension Beskrivning 
Träning och instruktioner Behandlar hur frekvent tränaren instruerar idrottaren i 

spelets tekniska och taktiska aspekter. 
Demokratiskt beteende Avser hur ofta tränaren inbjuder idrottaren till att delta i 

beslutsprocessen. 
Autokratiskt beteende Mäter hur självständigt tränaren fattar sina beslut.  
Socialt stöd Mäter hur involverad tränaren är i idrottarens liv utanför 

idrotten. 
Positiv feedback Avser hur ofta tränarens uppmärksammar idrottarens 

positiva prestationer. 



  

Bilaga 2 
Deskriptiv data spelarna (n = 85). 

 

 

 

 

 

 n M Min Max SD 
Ålder 85 17.2 15.0 20.0 1.2 
Antal år i tipselittruppen 85 1.4 .2 5.0 1.1 
Antal år som fotbollsspelare 
 

85 11.2 5.0 15.0 2.1 
Lag 1 ålder 21 17.1 15.0 19 1.0 
Lag 1 år i tipselittruppen 21 1.1 .2 3.0 .8 
Lag 1 antal år som fotbollspelare 
 

21 10.7 5.0 10.7 2.1 
Lag 2 ålder 22 17.6 15.0 20.0 1.5 
Lag 2 år i tipselittruppen 22 1.7 .3 5.0 1.5 
Lag 2 antal år som fotbollspelare 
 

22 11.6 5.0 15.0 2.4 
Lag 3 ålder 20 16.8 15.0 19.0 1.2 
Lag 3 år i tipselittruppen 20 1.5 .3 4.5 1.1 
Lag 3 antal år som fotbollspelare 
 

20 11.1 5.0 14.0 1.7 
Lag 4 ålder 22 16.8 15 18.0 1.0 
Lag 4 år i tipselittruppen 22 1.5 .3 3.0 0.1 
Lag 4 antal år som fotbollspelare 22 11.1 5.0 14.0 2.1 


