
  
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSION FÖR FOTBOLL - EN STUDIE PÅ SVENSKA ELITFOTBOLLSGYMNASIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

Psykologi inriktning idrott, 61-90 hp, ht 2011                   Författare: Sophie Holmberg 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Handledare: Andreas Ivarsson 

Examinator: Urban Johnson 

  



Holmberg, S. (2011). Passion för fotboll - En studie på svenska elitfotbollsgymnasier. 

(C-uppsats i psykologi inriktning idrott, 61-90hp). Sektionen för Hälsa och Samhälle: 

Högskolan i Halmstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med den aktuella studien var att på svenska elitfotbollsgymnasier (1) undersöka 

samband mellan psykosociala variablerna motivation (i.e., inre och yttre former), 

självbestämmande och passion (i.e., harmonisk och tvångsmässig) samt (2) undersöka 

samband mellan passion och frekvensen träningstimmar. I studien ingick 220 ungdomsspelare 

från fem svenska elitfotbollsgymnasier (pojkar n =169, flickor n =51). I studien användes 

Passion Scale för att mäta spelarnas passion för fotboll, Sport Motivation Scale (SMS) för att 

se vilka motiv deltagande är byggt på samt Self-Determination Scale (SDS) för att mäta 

upplevt självbestämmande. Resultatet visade att inre motivation och självbestämmande 

förklarar 39 % av den totala variansen av harmonisk passion för fotboll samt att inre 

motivation har en partiell positivt medierande effekt mellan självbestämmande och harmonisk 

passion. Introjektionerad reglering förklarar (som ensam faktor) 28 % av den totala variansen 

av tvångsmässig passion för fotboll. Vidare påvisades ett negativt samband mellan harmonisk 

passion och frekvens träningstimmar. Resultatet har analyserats och diskuterats i relation till 

tidigare forskning. 

 

          Nyckelord: elitfotbollsgymnasier, motivation, självbestämmande, passion.  
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Abstract 

The objective of the study was (1) to investigate the relationship between the psychosocial 

variables motivation (i.e., internal and external forms), self-determination and passion (i.e., 

harmonious and obsessive) among youth players at Swedish elite soccer high schools. 

Furthermore (2) to investigate the relationship between passion and training frequency. A 

total of 220 players, out of which 169 were men and 51 were women, participated in the 

study. Passion Scale was used to measure type of passion, Sport Motivation Scale (SMS) to 

measure motivation for participation and Self-Determination Scale (SDS) to measure 

experience of self-determination. The results showed that intrinsic motivation and self-

determination together explains 39 % of harmonious passion for soccer and that intrinsic 

motivation has a partial mediating effect between self-determination and harmonious passion. 

Introjected regulation (as a single variable) explains 28 % of obsessive passion for soccer. 

Furthermore the results showed that harmonious passion has a negative relation with training 

frequency. The results have been analyzed and discussed in relation to previous research. 
 

         Keywords: elite soccer high schools, motivation, self-determination, passion.

 



1 
 

 

Introduktion 
 

”Take your passion and make it happen. Pictures come alive…”. Irene Caras utlåtande i 

sången What a Feeling från 1983 får det att låta enkelt att bemästra en svår uppgift och att 

förverkliga en dröm. Inom idrotten krävs det hängivenhet, hård strukturerad träning och 

mental uthållighet för att utvecklas och ta sig igenom tuffa perioder av träning för att nå 

elitnivå (Vallerand, 2008; Vallerand, Mageau, Elliot, Dumais, Demers & Rousseau, 2008). 

Det är lätt att tro att en stark passion enbart är en bidragande faktor till framgång men faktum 

är att den under särskilda omständigheter kan omvandlas till en negativ drivkraft och utgöra 

en rad hinder (Donahue, Rip & Vallerand, 2009; Rip, Fortin & Vallerand, 2006). 

 

Ett psykologiskt koncept som visat sig ha stort inflytande på idrottares välmående, 

psykologiska utveckling samt deras idrottsspecifika utveckling är just passion (Vallerand, 

2008). Passion har i studier påvisats ha ett positivt samband med bland annat positiva 

emotioner, ökad koncentration och upplevd flow (Mageau, Vallerand, Charest, Salvy, 

Lacaille, Bouffard & Koestner, 2009) samt till hängivenhet och motivation hos elitidrottare 

(Vallerand, Blanchard, Mageau, Koestner, Léonard & Gagné, 2003, studie 3). Att 

överhuvudtaget ha en aktivitet att känna stark passion för, exempelvis fotboll, har visat sig 

leda till högre tillfredställelse med livet (Vallerand, 2008). Ovan positiva utfall förutsätter 

dock oftast att idrottaren är harmoniskt passionerad för sin idrott. En passionerad idrottare kan 

även utveckla ett maladaptivt beteende med högre risk att dra på sig skador (Rip et al., 2006) 

samt få problem i sociala relationer (Donahue et al., 2009, studie 2). 

 

Passion är något som införlivas idrottarens identitet och beroende på under vilka förhållanden 

detta sker, hur någon som bara spelar fotboll kommer att bli en ”fotbollsspelare”, så utvecklas 

mer eller mindre harmonisk eller tvångsmässig passion (Mageau et al., 2009; Vallerand et al., 

2003). Avgörande psykologiska faktorer för utveckling av passionskaraktär återfinns i miljön 

där aktiviteten utövas. Huruvida miljön möter idrottarens grundläggande behov av 

självbestämmande och hur detta i sin tur är relaterat till motivation för fortsatt deltagande och 

hängivenhet till elitsatsning är två viktiga aspekter att ta hänsyn till i utvecklingsmiljöer (Deci 

& Ryan, 2000; Vallerand et al., 2008).  

 

Motivation har visat sig variera i grad av självbestämmande och vara mer eller mindre 

personligt accepterade (Deci & Ryan, 2000). En miljö som uppmanar egen kontroll, grundar 

sig på inre motiv och som stödjer idrottarens självbestämmande är mer benägen att generera 

harmonisk snarare än tvångsmässig passion för idrottsdeltagande (Vallerand, Salvy, Mageau, 

Elliot, Denis, Grouzet & Blanchard, 2007). Detta i sin tur ligger till grund för positiva affekter 

samt gynnar personlig utveckling och idrottsprestation (Mageau & Vallerand, 2007; 

Vallerand, Rousseau, Grouzet, Dumals, Grenier & Blanchard, 2006). Vidare föreslår 

forskning att tvångsmässig passion som byggs på externa motiv och kontrollerade former av 

deltagande kan ge upphov till negativa affekter (Vallerand et al., 2006), ha negativ inverkan 

på fortsatt idrottsdeltagande (Vallerand et al., 2007) och utveckla maladaptiva beteenden 

(Donahue et al., 2009, studie 2), exempelvis få svårigheter att umgås med kompisar och göra 

läxor. Samtidigt påvisar annan forskning (Amiot, Vallerand & Blanchard, 2006) att det starka 

drivet hos tvångsmässigt passionerade idrottare är en viktig faktor för att pressa sig själv till 

den absoluta toppen, förutsatt ”rätt” förhållanden (Deci & Ryan, 1985; 2000). Att studera hur 

självbestämmande och motivation influerar passionskaraktär hos spelare på svenska 

elitfotbollsgymnasier kan ge en ökad insikt i hur utvecklingsmiljön kan förbättras för att 

optimera fostran av välmående och skickliga fotbollsspelare. 
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Begreppsdefinitioner 

 

          Motivation.  

Motivation ligger till grund för allt mänskligt beteende och har av Sage (1977; ref i. Weinberg 

& Gould, 2007) beskrivits som riktning och intensitet av en persons beteende. Riktningen 

refererar till individens attraktion till en specifik situation eller kontext, medan intensiteten 

handlar om hur mycket energi individen investerar i det valda beteendet. Motivation reglerar 

beslutet om att genomföra en viss uppgift och ses som en process där motiv för deltagande i 

en specifik aktivitet är något som uppkommer och varierar beroende av personliga faktorer, 

kognition samt omgivningen (Roberts, Treasure & Conroy, 2007). Forskning har delat in 

motivation i inre och yttre karaktär. En inre motivation innebär att individens deltagande 

byggs på eget intresse och egen vilja till uppgiften vilket innebär att aktiviteten är målet. Med 

en yttre motivation blir aktiviteten ett medel för att nå målet och präglas således då av yttre 

belöning, exempelvis lockande kontrakt, få plats i laget och för att uppnå social status 

(Vallerand, 2008). Ett tredje begrepp att ta hänsyn till för att bättre förstå idrottares 

motivationsprocesser är amotivation. Amotivation kan uppstå som resultat av för mycket yttre 

press, då känslan av att inte ha tillräckliga möjligheter att uppnå yttre önskningar, vilket i sin 

tur leder till en känsla av bristfällig kompetens och att situationen är okontrollerbar (Biddle & 

Mutrie, 2007; Vallerand, 2008). Motivation kan vidare finnas och studeras på tre nivåer; 

global nivå, kontextuell nivå samt situationsnivå (Vallerand & Rousseau, 2001). I den 

föreliggande studien kommer motivation behandlas på kontextuell nivå. 

 

          Självbestämmande. 

Deci och Ryan (2000) menar att omgivningen måste tillhandahålla individen förhållanden 

som tillgodoser närvaron av tre medfödda psykologiska behov; autonomi, kompetens samt 

tillhörighet. Behovet av autonomi syftar till begäret att självmant involvera sig i en aktivitet 

och själv, inifrån, styra orsaken till det egna beteendet. Kompetens syftar till att känna sig 

duktig och tillhörighet att känna gemenskap och koppling till kontexten (Deci & Ryan, 1985). 

Att dessa behov av självbestämmande (engelska: Self-Determination) upprätthålls i den 

kontextuella miljön har en essentiell betydelse för optimal funktion och behövs för att främja 

idrottarens inre motivation, utveckling, prestation samt välbefinnande. När en individ 

engagerar sig i en aktivitet, och genom denna söker utmaning och konfronteras med nya 

situationer, så sker en mental utveckling där individen ständigt jobbar med att övervinna 

omgivningens påverkan samt de känslor som föds inom sig själv (Ryan & Deci, 2007). 

Individen integrerar omgivningens påverkan med sin inre struktur, det s.k. självet (Deci & 

Ryan, 1985). Att på ett fritt sätt kunna bestämma och ha makt över sig själv och den egna 

prestationen menar Deci och Ryan (2000) är grunden till utveckling, integritet och välmående.  

 

          Passion.  

I idrott definieras passion som en stark dragningskraft gentemot en aktivitet som en individ 

tycker om (älskar), värderar högt och i vilken individen vill investera mycket tid och energi. 

En viktig definierande faktor är också att den passionerade aktiviteten integreras i personens 

identitet (Vallerand, 2008). Vallerand (2008) har även definierat passion som drivkraften 

elitidrottare har till den fortsätta ansträngning som krävs för att nå toppen. Passion är kopplat 

till personligheten på ett kontextuellt plan mellan egenskaps- (trait) och situationsspecifik 

(state) nivå, vilken reflekterar hur en individ typiskt beter sig i relation till en specifik aktivitet 

(Vallerand, 1997). Två typer av passion kan utvecklas och beroende på om aktiviteten 

värderas utifrån självbestämmande eller externt kontrollerande anledningar så uppstår 

harmonisk respektive tvångsmässig passion (Vallerand et al., 2003, studie 1). 
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Teoretiska referensramar 

 

          Self-Determination Theory och Self-Determination Continuum.  

Deci och Ryans (2000) Self-Determination Theory är en välanvänd motivationsteori som med 

både ett behovsbaserat och ett multidimensionellt synsätt ökar förståelsen kring idrottares 

känslor, tankar och beteenden. Teorin menar att individer måste få tre grundläggande 

psykologiska behov tillgodosedda för att främja motivation, välbefinnande, utveckling och 

prestation. Dessa basala behov är, som tidigare nämnt, autonomi i form av självbestämt 

beteende, kompetens som är strävan att styra resultatet och känna sig duktig samt tillhörighet 

där känslan av gemenskap och sociala band är viktigt (Deci & Ryan, 1985; 2000).  

 

Teorin skiljer multidimensionellt på tre olika nivåer av motivation, nämligen intern 

motivation, extern motivation och amotivation (Deci & Ryan, 2000). Med intern motivation 

menas att individen gör det för glädjen och aktivitetens skull och med extern motivation för 

att komma åt effekter och eventuella vinster som kommer med deltagandet. Amotivation är 

detsamma som avsaknad av motivation efter en känsla av bristfällig kompetens och att 

situationen är okontrollerbar (Biddle & Mutrie, 2007; Vallerand, 1997).  

 

Byggt på detta multidimensionella synsätt av motivation så har Deci och Ryan (1985; 2000) 

utvecklat ett kontinuum (se Bilaga 1.) som påvisar variation i motivation (reglering av 

beteende) som är antagen att variera i grad av självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). 

Kontinuumet innehåller inre motivation, fyra olika nivåer av yttre reglering (integrerad 

reglering, identifierad reglering, introjektionerad reglering och extern reglering) samt 

amotivation. Dessa regleringsstilar är närvarande och varierar, i ovan nämnd ordning, på ett 

kontinuum från högt självbestämmande till lågt självbestämmande och mer kontrollerade 

motiv (Ryan & Deci, 2007; Vallerand & Rousseau, 2001).  

 

Vid inre motivation är idrottaren aktiv för egen skull och av eget intresse just för att känna 

den glädje och tillfredställelse som kommer med deltagandet. Deltagandet är självvalt och 

saknar påverkan av yttre belöning (Ryan & Deci, 2007). Emellertid kan inte alla mänskliga 

beteenden byggas på inre glädje och för att förstå bakgrunden till individens reglering av 

beteendet så föreslås i Self-Determination Continuum olika typer av extern reglering för att 

motivera sig själv, hantera yttre omständigheter och fungera i sociala kontexter (Deci & Ryan, 

1985; 2000). Integrerad reglering har mycket gemensamt med inre motivation, exempelvis 

glädje och tillfredställelse, och som grundar sig på högt självbestämmande. Här styrs 

idrottaren av stabila skäl som är förankrade med grundläggande värderingar, behov samt mål, 

men beteendet är relaterat till yttre konsekvenser där resultat värderas (Deci & Ryan, 2000; 

Ryan & Deci, 2007). Vid identifierad reglering är idrottaren aktiv för att han/hon kan 

identifiera sig med idrotten och för att deltagande står i linje med personliga mål och 

värderingar. Här är deltagandet autonomt då idrottaren själv beslutat att delta, men beslutet är 

fortfarande relativt kontrollerat då yttre belöning väger tyngre än glädje och tillfredställelse 

(Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2007).  

 

Vid introjektionerad reglering, som är en kontrollerande form av yttre motivation, kommer 

kontrollen och tvång inifrån individen själv. Istället för att omgivningen kontrollerar 

idrottarens beteende med belöning och bestraffning, så regleras beteendet utifrån interna 

antaganden där exempelvis fotbollsspelaren belönar sig själv med att känna stolthet och 

storsinnighet efter bra prestation medan misslyckanden bestraffas genom känslor av skam, oro 

och skuld (Deci & Ryan, 2000). Denna typ av reglering är relaterad till svagt självförtroende 

och egoorienterat deltagande (Ryan & Deci, 2007). Den högst kontrollerande formen av yttre 
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motivation är extern reglering där idrottaren gör något byggt på omgivningens restriktion 

(Deci & Ryan, 2000). Exempel från idrotten kan vara då en gymnast alltid kämpar hårt bara 

för att hon förväntar sig någon form av yttre belöning eller vill undvika någon form av 

bestraffning. Hennes motivation är inte integrerad självet vilket gör att hennes motiv till 

fortsatt deltagande är i behov av fortlöpande externa belöningar. Amotivation kan uppstå som 

resultat av för mycket yttre press, då känslan av att inte ha tillräckliga möjligheter att uppnå 

yttre önskningar, vilket i sin tur leder till en känsla av bristfällig kompetens och att situationen 

är okontrollerbar. Individen har då börjat ifrågasätta om deltagandet i aktiviteten är värt allt 

slit (Biddle & Mutrie, 2007; Vallerand, 2008.) 

 

         Dualistic Model of Passion. 

Vallerand m fl., (2003, studie 1) har utvecklat en modell kring passion som, även denna, har 

grunden i Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) och vikten av tillfredsställda 

behov i autonomi, kompetens och tillhörighet för optimal funktion och personlig utveckling 

(Deci & Ryan, 2000). Den dualistiska modellen av passion (eng. Dualistic Model of Passion) 

menar att kopplingen mellan aktiviteten och personens identitet blir allt mer komplex 

parallellt med integrering av element i personens omgivning och att två typer av passion kan 

utvecklas, harmonisk respektive tvångsmässig (Vallerand et al., 2003, studie 1).  

 

En harmonisk passion utgör stark drivkraft och engagemang gentemot en aktivitet som förblir 

under individens egen kontroll. Denna passion är resultatet av en självbestämmande 

integreringsprocess mellan aktivitet och identitet (Vallerand et al., 2003, studie 1; Vallerand et 

al., 2006) där individen utifrån inre former av motivation och frihet gjort aktiviteten till en 

viktig ingrediens i deras liv. Individen har sina behov i autonomi, kompetens och tillhörighet 

uppfyllda (Deci & Ryan, 1985; 2000). Aktiviteten utgör här en väsentlig del av identiteten, 

men är fortfarande i harmoni med andra delar av vardagen. Individen med harmonisk passion 

har inga problem att avbryta deltagandet om omständigheter kräver detta (Vallerand et al., 

2003, studie 1). En ungdomsspelare i fotboll med harmonisk passion upplever således ingen 

större konflikt att säga nej till förfrågan att lira fotboll kvällen före ett viktigt prov i skolan om 

hon/han behöver plugga för att klara av provet.  

 

En tvångsmässig passion är resultatet av en externt kontrollerad integreringsprocess mellan 

aktivitet och identitet (Vallerand et al., 2003, Vallerand et al., 2006). Denna typ av passion 

utgör ett mer extremt behov att delta i den passionerade aktiviteten som kommit att ta kontroll 

över individen som tappat makten att själv bestämma. Här influeras individen av 

inompersonlig stress och en känsla av tvång till deltagande. Det skulle kunna vara känslor av 

bristande social acceptans och självförtroende som ligger till grund för uppkomst av denna 

externa press, men också föräldrar, tränare och andra yttre omständigheter som påverkar 

(Mageau et al., 2009). Till skillnad från harmonisk passion så har tvångsmässig passion visat 

sig ha en negativ relation till tillfredställelsen av grundläggande behov i autonomi, kompetens 

och tillhörighet (Vallerand et al., 2003, studie 1; Vallerand et al., 2006). För att återigen se till 

fotboll så hade en tvångsmässigt passionerad spelare inte kunnat motstå frestelsen att spela 

fotboll och vidare haft dåligt samvete över valet att inte plugga. Den tvångsmässiga passionen 

riskerar att ta bort glädjen och andra positiva utfall som egentligen borde vara resultat av en 

passionerad aktivitet och kan istället frambringa negativa känslor och oro vid deltagande 

(Vallerand et al., 2003) och följaktligen svårigheter att anpassa sig till vardagen (Mageau et 

al., 2009; Vallerand et al., 2007). Så länge den tvångsmässigt passionerade idrottaren får vara 

aktiv, lyckas uppnå uppsatta mål och då inga hinder är i vägen så kan en tvångsmässig passion 

gynna en idrottsprestation (Amiot et al., 2006; Vallerand et al., 2006).  
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Tidigare forskning 

 

        Självbestämmande och motivation inom idrotten. 

I utvecklingskontexter handlar det hela tiden om att bygga en miljö som tillhandahåller 

ungdomarna optimal utmaning samtidigt som grundläggande behov i självbestämmande 

uppfylls (Deci & Ryan, 2000; 2002). Med allt en tränare gör så utformas idrottarnas 

motivationsklimat som har stor påverkan på idrottarnas motivation (Reinboth, Duda & 

Ntoumanis, 2004). När en tränare planerar träningen, gör lagindelning, plockar ut till 

startelvor, ger feedback och utvärderar prestationer så menar Ames (1992) att ett mer eller 

mindre ego-orienterat och/eller uppgiftsorienterat klimat kan utvecklas. Motivationsklimat har 

vidare antagits att påverka förekomsten av idrottarens inompersonliga tillstånd kopplat till 

deltagande (Newton, Duda & Yin, 2000).  

 

Idrottare med egoorientering styrs av social jämförelse och omgivningens utvärderingar 

medan idrottare med mer uppgiftsfokus drivs av lärandet i sig och behärskning av en specifik 

uppgift (Reinboth et al., 2004). Idrottaren med uppgiftsorientering vill visa att han/hon 

behärskar uppgiften snarare än att, likt en egoorienterad idrottare, fokusera på att bevisa hög 

förmåga för omgivningen. Vid uppgiftsorientering så är den upplevda förmågan kopplad till 

självjämförelse och idrottaren känner sig kompetent efter att ha bemästrat uppgiften och vuxit 

på ett personligt plan. En idrottare med egoorientering ser förbättring och inlärning av en viss 

uppgift som externa medel att bli överlägsen och är därför oroad över vart han/hon befinner 

sig i jämförelse med andra (Newton et al. 2000). Upplevelsen av ett uppgiftsorienterat 

motivationsklimat, både kopplat till tränare och kamrater, bidrar till känslan av högre 

självvärde hos idrottaren, vilket i studier (Vazou, Ntoumanis & Duda, 2006) har förklarats 

genom att idrottarens självvärde inte är beroende av okontrollerbara yttre faktorer.  

 

Reinboth och Duda (2006) studerade upplevt motivationsklimat och hur det står i relation med 

uppfyllda behov i självbestämmande, subjektivt välmående och psykologiska utfall. Under 

tävlingssäsong fann de att vid upplevt uppgiftsorienterat klimat fanns positiva korrelationer 

med tillfredställelse av de grundläggande behoven i autonomi, kompetens och tillhörighet. I 

studien påvisades det att upplevd egoorientering har negativ inverkan på idrottarnas behov av 

att känna tillhörighet och att stå i negativ relation med lagsammanhållning. Att ge beröm vid 

personliga framsteg och se samtliga idrottares viktiga roll i laget påvisades i studien ge 

maximal effekt i tillfredställelse av de tre grundläggande behoven. Däremot fann Reinboth 

och Duda (2006) inga signifikanta samband mellan ett egoorienterat klimat och minskad 

känsla av autonomi och kompetens. Detta har antagits kunna bero på en egoorienterad 

idrottares högt upplevda förmåga då han/hon får speltid, gör bra ifrån sig och att laget vinner. 

Denna spelare kan trots ett egoorienterat klimat skydda sig mot minskad upplevd autonomi 

och kompetens så länge han/hon tillhör de bästa spelarna som får beröm, kan påverka spelet 

och utvecklas (Reinboth & Duda, 2006). Studien demonstrerade inga samband mellan lägre 

nivåer av självbestämmande och sämre subjektivt välmående men däremot mellan 

tillfredsställda behov och subjektivt välmående.  

 

Vallerand (1997) påvisade att sociala faktorer som gynnar tillfredsställelse av grundläggande 

psykologiska behov ökar idrottarens inre former av motivation och att externa former av 

motivation utvecklas i kontexter där hänsyn till autonomi, kompetens och tillhörighet inte tas. 

I Sarrazin m.fl., (2002) studie på kvinnliga handbollsspelare studerades relationer mellan 

motivation och fortsatt deltagande och s.k. drop-out. Studien pågick i 21 månader och de 

handbollsspelare som slutade med idrotten rapporterade längre nivå av inre motivation samt 

känslor av inkompetens, låg autonomi och ensamhet.  
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Deci och Ryan (1985) hävdar att det i tävlingssituationer finns två viktiga aspekter att ta 

hänsyn till, informerande samt kontrollerande. Informerande innebär att tävling ger en optimal 

utmaning som ökar idrottarens känsla av kompetens, vilket resulterar i situationsspecifikt 

självförtroende och ökad inre motivation. Tävling innehåller också kontrollerade aspekter så 

som pressen att vinna, få plats i startelvan och att få ett visst kontrakt. Kontrollerande miljöer 

sägs ha negativ inverkan på den inre motivationen. Denna press kommer antingen inifrån 

idrottaren genom egoorientering eller från personer i omgivningen (Deci & Ryan, 2000; 

1985). 

 

För att koppla till självbestämmande och tillfredställelse av grundläggande psykologiska 

behov (Deci & Ryan, 2000) så kan egoorientering hindra idrottarens tillfredställelse av 

autonomi då fokus istället läggs på att vara bättre än andra, få någon form av yttre belöning 

samt på att få social acceptans. Dessa faktorer ligger utom individens kontroll (Deci & Ryan, 

2000). Med hänsyn till grundläggande behov i kompetens så menar Duda och Hall (2001) att 

en egoorienterad idrottares upplevda kompetens och förmåga främst styrs av omgivningen 

och det spelar då ingen roll om idrottaren slog personligt rekord om han/hon inte var bättre än 

motståndaren och vann (Newton et al., 2000). Bland egoorienterade idrottare finns också 

risken att känslan av tillhörighet och gemenskap inte uppfylls. Istället för att samarbeta och 

utveckla en känsla av gemenskap med resten av gruppen uppstår rivalitet och tävlan 

lagkamrater emellan (Duda & Hall, 2001). Att befinna sig i en miljö med hög press och för 

stort vinnarfokus kan vara problematiskt för den idrottaren som upplever låga nivåer av 

självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan (1985) menar, i linje med Ames 

(1992), att de informerande aspekterna i tävling med fokus på bemästrande av uppgift, utan 

hänsyn till utfall och men en känsla av upplevd kompetens, är något som tillsammans med 

autonomi styr vilken motivation som idrottaren utvecklar. 

 

        Motivation och passion. 

Inre motivation (Deci & Ryan, 2000) har intresset och drivet gentemot aktiviteter gemensamt 

med passion, men en viktig skillnad är att individers motivation för aktiviteter inte ses ha 

blivit integrerade med individens identitet som är en definierande aspekt av passion 

(Vallerand, 1997; 2000). Koestner och Losier (2002) ser på motivation som en kortvarig 

relation som utvecklas mellan individen och en speciell uppgift. En ytterligare faktor som 

skiljer motivation och passion åt är att ett externt motiverat deltagande saknar glädje och 

intresse kopplat till aktiviteten. Att tycka om aktiviteten är också essentiell för att något skall 

vara en passion (Vallerand, 2007; Vallerand et al., 2003).  

 

Studier (Mageau et al., 2009; Vallerand et al., 2003, studie 1) har gjorts med syfte att 

undersöka hur passion för en aktivitet uppstår och integreras individens identitet. Människor 

involverar sig i aktiviteter i hopp om att få de tre grundläggande behoven tillfredsställda. 

Tillfredsställs dessa behov utvecklas en harmonisk passion och vid externt kontrollerat 

deltagande utvecklas en tvångsmässig passion (Vallerand, 2008; Vallerand, Blanchard et al., 

2003). Mageau m fl., (2009, studie 1) fann i sin studie att ungdomar som utvecklat en 

harmonisk passion för deltagande hade fått en mer autonom support från föräldrar som inte 

värderade deras aktivitet så mycket. En mer pressande omgivning med kontrollerade och 

alltför engagerade föräldrar stod i relation med utvecklad tvångsmässig passion. Följaktligen 

visade det sig att tvångsmässigt passionerade ungdomar hade integrerat den passionerade 

aktiviteten så starkt med identiteten att de numera såg fortsatt deltagande som tvång för att 

bibehålla sin identitet.  
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       Passion och psykologiska utfall. 

Harmonisk passion har visats utveckla positiva känslor och hälsosamt idrottsdeltagande vilket 

har antagits bero på en frivillig och autonom integreringsprocess som gjort att idrottaren 

utvecklat ett mer uppgiftsfokuserat deltagande (Mageau & Vallerand, 2007; Philippe, 

Vallerand & Lavigne, 2009) som även leder till högre nivå av koncentration och upplevd flow 

(Vallerand et al., 2003, studie 1). Till skillnad från harmonisk passion har tvångsmässig 

passion med sin kontrollerade integreringsprocess visat sig leda till internt tvång och besatthet 

att delta i aktiviteten. Detta leder till ett mer konfliktfyllt deltagande där idrottaren tappar 

fokus på uppgiften och inte upplever positiva känslor kopplat till sin idrott (Vallerand et al., 

2003, studie 1). Annan rapporterad problematik hos tvångsmässigt passionerade idrottare är 

att de upplever negativa känslor och frustration när de av olika anledningar inte utför den 

passionerade aktiviteten, exempelvis fotboll, men också när de inte kan njuta av att spela när 

de väl får lov (Mageau & Vallerand, 2007). Dock har en känsla av tvång visats vara det som 

ger framgångsrika idrottare hängivenhet att fortsätta trots motgångar (Vallerand et al., 2008).  

 

Vallerand m fl., (2003, studie 2) undersökte huruvida fotbollsspelare upplever positiva eller 

negativa affekter vid deltagande samt om de har intentionen att fortsätta spela nästa säsong. I 

deras resultat påvisade harmonisk passion positiva samband med upplevda positiva affekter 

samt negativa samband med negativa affekter. Något som de fann var att resultatet signifikant 

visade att tvångsmässigt passionerade fotbollsspelare hade hög intension att fortsätta spela 

fotboll nästa säsong, medan de hos harmoniskt passionerade spelare inte fann några 

signifikanta relationer. Tvångsmässigt passionerade spelare låter fotbollen ta kontroll över 

deras liv vilket leder till högre intentioner att fortsätta spela (Vallerand et al., 2003, studie 2).  

 

I Philippe, Vallerand, Houlfort och Donahue (2010) undersöktes relationen mellan passion, 

sociala relationer och sociala funktionen av känslor. Människor som är starkt passionerade 

och fokuserade på en vald aktivitet rapporterades att ofta vara en förebild för omgivningen 

genom att vara en inspirationskälla. Dessa individer är duktiga, lägger ner mycket tid och 

energi på sin passionerade aktivitet, är oftast väldigt populära och har i sin tur bra sociala 

relationer (Philippe et al., 2010). De studerade också den förmedlande effekten som negativa 

känslor har på relationer mellan tvångsmässigt passionerade individer, deras relationer med 

omgivning samt deras psykosociala välmående. Philippe m fl., (2010) menar att om passionen 

är av tvångsmässig karaktär och tar kontroll över individen så kan detta leda till negativa 

känslor och upplevd stress som i sin tur speglar sig till omgivningen.   

 

        Passion och idrottslig prestation. 

Donahue m fl., (2009) studerade passion i relation till aggression inom idrott och vilka 

konsekvenser detta har. Resultatet visade att tvångsmässigt passionerade idrottare är mer 

aggressiva, speciellt i hotfulla situationer, och att detta är relaterat till problem i sociala 

relationer. Detta antogs bero på att idrotten (passionen) är starkt integrerad med idrottarens 

identitet och vid bristfällig prestation tappar idrottaren kontroll. Rip m fl., (2006) påvisade i 

sin studie på dansare också att förekomsten av skador var större hos tvångsmässigt 

passionerade än hos harmoniskt passionerade. Studieresultatet förklarades genom att de 

tvångsmässigt passionerade dansarna, i större utsträckning än de harmoniskt passionerade 

dansarna, ignorerade sjukdom och skadesymtom. Trots smärta och obalans fortsatte de att 

träna lika intensivt som vanligt, vilket ledde till ytterligare skador och tyvärr kroniska besvär. 

Likt Donahue m fl., (2009) så belyste Rip m fl., (2006) risken med idrottarens smala identitet 

som utvecklas vid tvångsmässig passion. Dansare med tvångsmässig passion, där dansen 

kommit att bli det idrottaren är, uppvisade vid motgångar ett maladaptivt beteende gentemot 

omgivningen. En svensk studie av Gustafsson, Hassmén och Hassmén (2011) har vidare 
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studerat hur idrottare med maladaptiva beteende utvecklar utbrändhet. Studien visade att 

tvångsmässigt passionerade idrottare hade högre utbrändhetspoäng kopplat till både fysisk- 

och emotionell utmattning i jämförelse med de som var harmoniskt passionerade. Negativa 

känslor vid idrottsdeltagande och högre stressnivå var också vanligare hos den tvångsmässigt 

passionerade gruppen.  

 

Både tvångsmässig och harmonisk passion har dock visat sig ha positiv inverkan på ökad 

uthållighet och prestationsutveckling (Vallerand et al., 2008). I studien undersökte Vallerand 

m fl., (2008) huruvida passion hänger ihop med olika typer av prestationsmål. I resultatet 

tydliggjordes två olika vägar som en idrottare kan gå i sin passionerade aktivitet. Den första 

uppkommer ur en harmonisk passion och innehåller totalt fokus på att bemästra uppgiften. 

Idrottaren deltar i idrotten för att utveckla sina färdigheter och sådant engagemang leder oftast 

till högre nivåer av prestation. Denna väg påvisades också vara starkt relaterad till idrottarens 

subjektiva välmående (Vallerand et al., 2008) och står i linje med annan forskning (Vallerand 

et al., 2003) som visar att harmonisk passion leder till prestationer innehållande känsla av 

flow och ökad koncentration. Den andra vägen till prestationsutveckling går genom en 

tvångsmässig passion och är betydligt mer krokig än den ovan nämnda. Här triggar 

deltagandet igång flera olika processer där idrottaren, samtidigt som att bemästra uppgiften, 

känner sig tvingad att ha koll på motståndarnas prestation och undvika misslyckanden. Denna 

väg hindrar idrottaren från att njuta av den passionerade aktiviteten (Vallerand et al., 2008; 

Vallerand et al., 2003) samtidigt som idrottaren är beroende av att vara bättre än motståndarna 

och få erkännande för att undvika skuld- och skamkänslor (Reinboth & Duda, 2006).  

 

I kontexten på svenska elitfotbollsgymnasier skall specialisering i fotboll inte bara ge 

spelarena optimala förutsättningar för idrottslig utveckling genom exempelvis teknikträning 

och spelförståelse, utan även stärka spelarnas sociala och psykologiska förmågor. Målet är att 

fostra duktiga, motiverade och välmående spelare som fungerar bra med lagkamrater, beter 

sig professionellt och är skadefria. Med tidigare forskning som menar att utvecklingsmiljön 

influerar idrottarens upplevda självbestämmande (Deci & Ryan, 2000) och motivation för 

deltagande (Sarrazin et al., 2002; Vallerand, 1997) samt att dessa variabler vidare inverkar 

vilken passionskaraktär idrottaren utvecklar (Mageau et al., 2009; Vallerand et al., 2003), så 

är det viktigt att studera dessa samband på svenska elitfotbollsgymnasier. Ökad förståelse 

kring ovan samband ger insikt i hur svensk fotboll, tränare och föräldrar kan arbeta för att 

optimera utvecklingsmiljön och fostra skickliga och välmående fotbollsspelare.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med den aktuella studien är att på svenska elitfotbollsgymnasier (1) undersöka 

samband mellan psykosociala variablerna motivation (i.e., inre och yttre former), 

självbestämmande och passion (i.e., harmonisk och tvångsmässig) samt (2) undersöka 

samband mellan passion och frekvensen träningstimmar.  

 

Hypoteser 

 

(1) Självbestämmande och inre motivation har ett positivt samband med harmonisk 

passion, närmare bestämt att inre motivation har en medierande effekt mellan 

självbestämmande och harmonisk passion.  

(2) Extern reglering och introjektionerad reglering har ett positivt samband med 

tvångsmässig passion medan självbestämmande har ett negativt samband, närmare 
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bestämt att extern reglering och introjektionerad reglering har en medierande effekt 

mellan självbestämmande och tvångsmässig passion.  

(3) Harmonisk passion har ett negativt samband med frekvensen träningstimmar. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I den aktuella studien ingick 220 ungdomsspelare från fem svenska fotbollsgymnasier (pojkar 

n =169, flickor n =51). Urval gjordes i samarbete med Svenska Fotbollförbundet samt med 

utgång från en lista på de fotbollsgymnasier som 2011 kom att ingå i nationell 

idrottsutbildning i fotboll – elitfotbollsgymnasier. Gymnasierna var geografiskt utspridda över 

hela landet och ett bekvämlighetsurval gjordes på strategisk basis och utifrån var författaren 

kunde komma i kontakt med flest spelare. Spelare från samtliga årskurser representerades, år 

1 n = 98, år 2 n = 84, år 3 n = 38. 

 

Mätinstrument 

I den aktuella studien bestod undersökningsenkäten av bakgrundsfrågor samt tre instrument, 

Passion Scale (Vallerand, Blanchard et al., 2003), Sport Motivation Scale (SMS; Pelletier, 

Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, & Blais, 1995) och Self-Determination Scale (SDS; 

Sheldon & Deci, 1996). Samtliga instrument var översatta från engelska till svenska och SMS 

samt SDS inriktade specifikt mot fotbollen.  

 

          Bakgrundsinformation. 

Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor (Bilaga 4.) där spelarna fyllde i kön, årskurs, skola 

samt hur många träningstimmar/vecka de lade ner på fotboll samt hur många tränings- och 

tävlingsmatcher de spelade under år 2010. Vidare fick spelarna uppskatta, på en likertsskala 

från 1 till 10, huruvida de upplevde sin skicklighet i fotboll jämfört med spelare i samma 

årskurs.  

 

          Passion Scale. 

Passion Scale (Vallerand et al., 2003) avser att mäta individers passion för en given aktivitet, i 

detta fall spelarnas passion för fotboll. Instrumentet består av 14 påståenden som beskriver 

känslor som förekommer hos idrottare. Påståendena är fördelade på två kategorier avsedda att 

mäta harmonisk passion (påstående 1-7) samt tvångsmässig passion (påstående 7-14) och 

graderas, på en likertsskala, från 1-7 där 1 står för ”håller inte alls med” och 7 står för ”håller 

absolut med”. I den aktuella studien var Cronbach alpha 0,79 respektive 0,88 och i 

originalinstrumentet är Cronbach alpha 0,80 för kategorin harmonisk passion och 0,89 för 

kategorin tvångsmässig passion (Vallerand et al., 2006).  

 

          Sport Motivation Scale (SMS). 

Sport Motivation Scale (SMS; Pelletier et al., 1995) avser mäta individers motivation för 

deltagande i idrott. SMS består av 28 frågor som mäter sju olika typer av motivation: inre 

motivation mot stimulering (1, 13, 18, 25), färdighet (8, 12, 15, 20) och kunskap (2, 4, 23, 7) 

samt yttre former av motivation nämligen identifierad reglering (7, 11, 14, 24), 

introjektionerad reglering (9, 14, 21, 26) och extern reglering (6, 10, 16, 22) samt amotivation 

(3, 5, 19, 28). Svarsalternativen ligger på en sjugradig skala från 1, ”stämmer inte alls” till 7, 

”stämmer helt”. Cronbach alpha i den aktuella studien = 0,64 – 0,83 och för 

originalinstrumentet = 0,68 – 0,89 (Gillet & Rosnet, 2008). Med hänsyn till Self-

Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) som presenterar inre motivation som en enhet 



10 
 

 

adderades inför analysen samtliga kategorier för inre motivation till en inre 

motivationsvariabel. Detta då samtliga former av inre motivation är byggt på autonomt 

deltagande, men yttre former av motivation skiljs åt och varierar genom autonomt och 

kontrollerat deltagande (Deci & Ryan, 2000).  

 

          Self-Determination Scale (SDS). 

Self-Determination Scale (SDS; Sheldon & Deci, 1996) avser mäta i vilken utsträckning 

individer tenderar att fungera på ett självbestämmande sätt. Instrumentet som används i den 

aktuella studien är översatt till svenska och påståendena är reviderade till fotboll. Instrumentet 

består av tio påståenden och mäter självbestämmande, som en relativ bestående aspekt 

kopplat till fotboll, genom två kategorier. Den första kategorin behandlar i vilken utsträckning 

de är sig själva i samband med fotboll och den andra i vilken utsträckning de själva 

bestämmer över sitt beteende kopplat till fotboll. Svarsalternativen ligger på en femgradig 

skala där spelarna ska ta ställning till vilket av två påståenden som känns mest riktigt i deras 

idrottssituation just nu, exempelvis ”jag känner mig ganska fri att göra vad jag vill i samband 

med fotbollen” kontra ”jag gör ofta saker i samband med fotbollen som jag inte väljer själv”. 

Inför analyser adderades båda kategorierna i SDS till ett totalt värde i självbestämmande 

(Sheldon & Deci, 1996) med Cronbach alpha på 0,79. Cronbach alpha för 

originalinstrumentet sträcker sig i studier från 0,85 till 0,93 (Sheldon, Ryan & Reis, 1996).  

 

Procedur 

Kontakt togs med kontaktperson för fotbollsgymnasier på Svenska Fotbollförbundet (SvFF) 

och en lista på de skolor som kom att ingå i nationell idrottsutbildning, elitfotbollsgymnasier, 

år 2011 erhölls. I diskussion med beteendevetenskapligt ansvarig på SvFF beslutades vilka 

gymnasier som skulle kontaktas. Denna kontakt gjordes per telefon följt av e-post 

innehållande information kring studien (se Bilaga 2.) och fyra av sex kontaktade skolor valde 

att medverka i studien. Med hänsyn till geografisk spridning över hela landet besöktes två 

skolor personligen (n = 114) och två skolor medverkade genom internetenkäter (n = 106). Tid 

avsattes för medverkan i studien och spelarna fick i lugn och ro fylla i enkäterna. Samtliga 

enkäter innehöll information om den aktuella studien, kontaktuppgifter till författaren samt 

forskningsetiska principer så som att resultatet behandlas konfidentiellt, att deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta deltagande (se Bilaga 3.). 

 

Statistiska analyser 

Samtliga enkätsvar överfördes till Statistical Package of Social Sciences 20.0 (SPSS) där 

analyser genomfördes. För att säkerställa god intern stabilitet samt validitet utfördes 

reliabilitetstest, Cronbach alpha, på samtliga kategorier i de översatta och reviderade 

instrumenten. Samband mellan motivation, självbestämmande och passion (hypotes 1-2) 

analyserades genom linjär regressionsanalys (backward method). För att vidare undersöka den 

inre motivationens medierande effekt (hypotes 1) användes Preacher och Hayes (2004) 

makroprogram i SPSS, enkel medieringsanalys. I enighet med rekommendationer från 

Preacher och Hayes (2004) beräknades förklaringsvärden för total effekt (c), direkt effekt (c’) 

samt för indirekt effekt (). I föreliggande studie tillämpades även Bootstrapping, med 5000 

stickprov, för att signifikanstesta den indirekta effekten i medieringsmodellen (Preacher & 

Hayes, 2008). Enkla korrelationstester, Pearsons R, användes slutligen för att studera 

samband mellan passion och frekvens träningstimmar (hypotes 3).   
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Resultat 

 

Resultatet visar höga medelvärden i både harmonisk och tvångsmässig passion för fotboll, 

men att fler är harmoniskt passionerade för fotboll. Resultatet visar även höga värden i 

självbestämmande, inre motivation samt introjektionerad reglering men lägre värden i extern 

reglering (se Tabell 1.).  

 

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelser för undersökta variabler (n=213). 

 Mean Sd 

Harmonisk passion 5,84 0,74 

Tvångsmässig passion 5,23 1,27 

Självbestämmande  3,93 0,63 

Inre motivation 5,30 0,98 

Introjicerad reglering 4,58 1,25 

Extern reglering 3,74 1,39 

 

 

Hypotes 1 

Rörande studiens första hypotes visar resultatet av den linjära regressionsanalysen (backward 

method) att inre motivation och självbestämmande förklarar 39 % av den totala variansen av 

harmonisk passion för fotboll (R2Adj = 0,396, p <0,001). Båda faktorerna är signifikanta, inre 

motivation ( = 0,538, p <0,001) samt självbestämmande ( = 0,238, p <0,001). 

 

 

                  C = 0,42** 

         (A)                      

                                                        

        

Självbestämmande               Inre motivation  Harmonisk passion 

                                                          = 0,14**          

                                                                   

         (B)               

                                                           c’ = 0,28** 

 

Figur 1. Figuren visar resultatet av medieringsanalysen med inre motivation som mediator. ** 

= p <0.01.  

 

Medieringsanalysen påvisar en positiv signifikant totaleffekt (c) mellan självbestämmande 

och harmonisk passion för fotboll (r = 0,42, t = 5,55, p <0,01). Den direkta effekten (c’) 

mellan självbestämmande, med kontroll för mediator i inre motivation, och harmonisk passion 

är också signifikant och lägre än den totala effekten (r = 0,28, t = 4,39, p <0,01). Minskningen 

mellan totaleffekt och direkteffekt, den indirekta vägen (), indikerar en partiell mediering 

genom inre motivation (r = 0,14), med ett konfidensintervall på 95 % som sträcker sig från 

0,050 till 0,222. Resultatet är signifikant (p <0,01) och påvisar att inre motivation har en 

positiv partiell medierande effekt mellan självbestämmande och harmonisk passion. 

Resultatet av medieringen presenteras i Figur 1. 
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Hypotes 2 

Resultatet av den linjära regressionsanalysen (backward method) i andra hypotesen visar 

enbart signifikant resultat med introjektionerad reglering som förutsägande faktor till 

tvångsmässig passion ( = 0,536, p < 0,001). Introjektionerad reglering förklarar (som ensam 

faktor) 28 % av den totala variansen av tvångsmässig passion för fotboll (R2Adj = 0,284, p 

<0,001). Analysen påvisar inga signifikanta korrelationer mellan självbestämmande, extern 

reglering samt tvångsmässig passion. I avsaknad på signifikanta relationer mellan 

självbestämmande, extern reglering och tvångsmässig passion kan en medieringsanalys inte 

genomföras kopplat till studiens andra hypotes.   

 

Hypotes 3 

Resultatet av enkelt korrelationstest, Pearson R, kopplat till tredje hypotesen visar en 

signifikant negativ relation mellan harmonisk passion och frekvens träningstimmar (r = - 

0,156, p < 0.05). Den negativa korrelationen mellan harmonisk passion och träningsfrekvens 

berättar att spelare med harmonisk passion lägger ner färre antal träningstimmar i veckan än 

de spelare som är tvångsmässigt passionerade.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med den aktuella studien är att på svenska elitfotbollsgymnasier undersöka samband 

mellan psykosociala variablerna motivation, självbestämmande och passion samt undersöka 

samband mellan passion och frekvensen träningstimmar. Studiens deskriptiva data visar att 

spelare på svenska elitfotbollsgymnasier är mer harmoniskt än tvångsmässigt passionerade för 

fotboll samt att de upplever högt självbestämmande. Resultatet visar dock även höga värde i 

tvångsmässig passion samt extern motivation i form av introjektionerad reglering. I studiens 

första hypotes påvisas signifikanta positiva relationer mellan självbestämmande, inre 

motivation och harmonisk passion för fotboll där inre motivation visar sig ha en delvis 

medierande effekt mellan spelarnas självbestämmande och harmoniska passion för fotboll. 

Kopplat till studiens andra hypotes påvisas enbart signifikant positiv relation mellan 

introjektionerad reglering och tvångsmässig passion. Slutligen visar studieresultatet att 

harmoniskt passionerade spelare tränar mindre än tvångsmässigt passionerade spelare.  

 

Hypotes 1 

Den dualistiska modellen av passion (Vallerand, Blanchard et al., 2003, studie 1) förklarar att 

en harmonisk passion är resultatet av en autonom integreringsprocess mellan en aktivitet och 

idrottarens identitet, vilken är byggd på inre motiv samt att idrottaren har sina grundläggande 

psykologiska behov i självbestämmande uppfyllda (Deci & Ryan, 1985; 2000). Studiens 

första hypotes, som avsåg att testa ovan teori, bekräftades och resultatet påvisar att 39 % av 

den harmoniska passionen hos spelarna förklaras genom självbestämmande och inre 

motivation. Närmare bestämt visade resultatet att inre motivation till deltagande delvis 

medierar sambandet mellan självbestämmande och harmonisk passion för fotbollen.  

 

Genom att självmant engagera sig i olika aktiviteter söker människan utmaning och 

gemenskap samt konfronteras med nya situationer som vidare bidrar till tillfredställande av 

grundläggande psykologiska behov i autonomi, kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci 

2007). Likt Ryan och Deci (2007) så menar författaren till den aktuella studien att elitsatsande 

fotbollsungdomar mår bra av och drivs av den utmaning som idrotten ger. En trolig anledning 

till studieresultatets genomgående höga värde i självbestämmande kan vara att majoriteten av 

spelarna fritt har integrerat fotbollen till deras identitet och ser sig själva som 



13 
 

 

”fotbollsspelare”. Fotboll har kommit att bli en viktig del av deras liv och något som de 

känner stark gemenskap till, känner sig duktiga i och som ligger i linje med deras 

grundläggande värderingar. Ovan bekräftar grundläggande förutsättningar i Self-

Determination Theory (Deci & Ryan, 2000) som behövs för att främja motivation, välmående, 

utveckling och prestation. 

 

Att vara en elitsatsande fotbollsspelare innebär idag stor extern- och intern press. Det är inte 

bara fysiskt krävande, utan till stor del en ständig mental utmaning där ungdomarna jobbar 

med att övervinna omgivningens påverkan och de känslor som föds inom de själva (Ryan & 

Deci, 2007). Enligt paralleller dragna till Deci och Ryan (1985; 2000) så utvecklar spelarna 

olika regleringsstilar för att motivera sig själva och fungera i den sociala kontexten, i detta fall 

inom fotboll. Författaren till den aktuella studien vill påstå att extern belöning är nödvändigt 

och oundvikligt inom elitsatsning men, likt Reinboth m fl., (2004), att hur spelarna hanterar 

yttre omständigheter är något som motivationsklimatet till stor del kan påverka. När 

författaren reflekterar över resultatet att självbestämmande och inre motivation tillsammans 

förklarar 39 % av spelarnas harmoniska passion för fotboll så önskas paralleller dras till Ames 

(1992) forskning inom motivationsklimat där tränaren är någon som har stark influens på 

huruvida ett uppgifts- eller egoorienterat motivationsklimat utvecklas. Motivationsklimat sägs 

sedan påverka idrottarens inompersonliga tillstånd (Newton et al., 2000).  

 

Vidare vill författaren med resultatet i studiens första hypotes föreslå att det kan tänkas vara 

ett motivationsklimat av uppgiftsorienterad karaktär som influerar spelarnas inre motivation 

för deltagande samt deras harmoniska passion för fotboll. Det aktuella studieresultatet kan 

även kopplas till Vallerand (1997) som påstår att inre motivation upprätthålls av sociala 

faktorer vilka vidare gynnar idrottarens känsla av autonomi, kompetens och tillhörighet. Att 

ha spelare som drivs av personlig utveckling och där fokus ligger på att bemästra uppgifter 

snarare än att vara bättre än andra är något som författaren, i linje med studie av Reinboth m 

fl., (2004) samt Reinboth och Duda (2006), vill påstå leder till självjämförelse och en känsla 

av kompetens efter att ha bemästrat en utmanande uppgift. Spelarnas självvärde stärks och 

med tanke på att den upplevda kontrollen ligger inom de själva så är den nödvändiga externa 

press inom elitidrotten inget större hot mot deras ”själv” och spelarnas inre motiv består 

(Vazou et al., 2003). Studieresultatets höga värde i självbestämmande och harmonisk passion 

kan också tänkas ha gynnats av autonom support från föräldrar. Antagandet dras utifrån 

Mageau m fl., (2009, studie 1) studie som påvisade att ungdomar som utvecklat en harmonisk 

passion för deltagande också hade autonomt stöd från föräldrar som inte värderade deras 

aktivitet så mycket. 

 

Att det aktuella resultatet påvisar positiv relation mellan inre motivation och passion ligger i 

linje med begreppens grundläggande karaktär där intresse och driv finns som gemensam 

faktor. En viktig skillnad är den definierande aspekten av passion som förklarar att en 

passionerad aktivitet har integrerats med idrottarens identitet (Deci & Ryan, 2000; Vallerand, 

1997) medan motivation är mer dynamiskt. Utifrån Koestner och Losier’s (2002) syn på 

motivation som en kortvarig relation mellan individen och en speciell uppgift samt Roberts m 

fl., (2007) antagande att motivation till deltagande i en specifik aktivitet uppkommer och 

varierar beroende av personliga faktorer, kognition och omgivningens påverkan så vill 

författaren diskutera resultaten i studiens första hypotes. Med tanke på att motivation är 

kortvarig och dynamisk så är den medierande effekten i spelarnas inre motivation på passion 

också något som under förändrade omständigheter i miljön snabbt kan komma att reduceras. 

Författaren menar att en reducering av harmonisk passion innebär lägre passion eller högre 

tvångsmässig passion hos fotbollsungdomarna.  
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En harmonisk passion för fotboll är något som med grund i tidigare forskning (Mageau & 

Vallerand, 2007; Philippe et al., 2009) kan förväntas leda till balanserat engagemang som 

gynnar välmående och vidare leder till högre koncentration och upplevd flow vid deltagande. 

Det aktuella studieresultatet förmodas, utifrån Philippe m fl., (2010), vidare innebära att den 

grupp spelare som är harmoniskt passionerade för fotboll också influerar sin omgivning 

positivt. Duktiga harmoniskt passionerade spelare som lägger ner helhjärtat och balanserat 

engagemang i spel och träning är också en förebild för lagkamrater genom att vara en 

inspirationskälla. Utifrån Philippe m fl., (2010) studie vill författaren till den aktuella studien 

också understryka vikten av att fostra harmoniskt passionerade spelare som genererar fler 

harmoniska spelare och vidare uppmärksamma signaler som tyder på att spelarna har ett 

tvångsmässigt förhållande till fotboll. Med hänsyn till att Philippe m fl., (2010) även fann 

negativa känslors medierande effekt på sociala relationer så är tvångsmässigt passionerade 

spelares inompersonliga press något som författaren menar kan avspeglas i 

lagsammanhållning och skapa onödig stress och press. Med dragna paralleller till ovan 

diskussion kring reducering av den inre motivationens medierande effekt på harmonisk 

passion, så har denna press negativ inverkan på spelarnas inre motivation. För att hantera 

pressen är en möjlig utväg att spelarna kan komma att behöva skydda sig genom yttre 

reglering och tappar då delvis kontroll över den egna prestationen. Med minskad upplevd 

kontroll och ökad extern reglering så ser författaren, i linje med Vallerand m fl., (2003, studie 

1) en ökad tvångsmässig passion som ett faktum. Författaren menar att den inre motivationens 

medierande effekt till harmonisk passion riskerar att avta parallellt med att spelaren förlorar 

kontroll över den egna prestationen.  

 

Hypotes 2 

Resultatet av andra hypotesen visar en positiv relation mellan introjektionerad reglering och 

tvångsmässig passion, men ingen negativ relation mellan självbestämmande och tvångsmässig 

passion. Detta studieresultat bekräftar delvis den dualistiska modellen av passion (Vallerand 

et al., 2003, studie 1) då tvångsmässig passion förklaras utvecklas vid inompersonlig press 

och vara ett resultat av en externt kontrollerad reglerad integreringsprocess (Vallerand et al., 

2003, studie 1; Vallerand et al., 2006). Fotbollsspelare med tvångsmässig passion kan vidare 

komma att tappa kontroll över eget deltagande och styrs då av hur omgivningen presterar och 

ger dem erkännande. Utifrån Mageau m fl., (2009) spekulerar författaren i att tränare, 

föräldrar och andra yttre omständigheter säkerligen är en bidragande faktor till spelarnas 

tvångsmässiga passion som visats vara relaterat till och utmärkas av ett egoorienterat 

deltagande. Hos spelare med introjektionerad regleringsstil kontrolleras beteendet genom 

interna antaganden som har sitt ursprung från omgivningen och i linje med Ryan och Deci 

(2007) menar författaren att denna inre press kan härstamma från ett egoorienterat 

motivationsklimat där föräldrar, tränare och kamrater värderar spelaren utifrån prestation 

snarare än person. 

 

Då introjektionerad reglering karaktäriseras av inompersonlig press kan en möjlig inverkan 

vara föräldrars indirekta, och inte lika synliga, press som kan uppstå när de värderar 

ungdomars idrottsdeltagande högt. Föräldrar till spelarna kan omedvetet, likt resultatet i 

Mageau m fl., (2009, studie 1), skapa en pressande och kontrollerande miljö som influerar 

utveckling av ungdomarnas tvångsmässiga passion för fotboll. Författaren menar vidare att 

detta kan göra att ungdomarna börjar prestera för att få kärlek, beröm och för att känna sig 

värdefulla som personer.  

 

Att studieresultatet inte påvisar lägre nivåer av självbestämmande och inte bekräftade 

Vallerand m fl., (2003, studie 1) ser författaren som en antydan på att utvecklingsmiljön 
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innehåller delar som främjar egoorienterat beteende, till exempel vinnarfokus, samt att spelare 

på elitfotbollsgymnasierna som idag är tvångsmässigt passionerade också är duktiga och 

presterar. Egoorienterade idrottare har av Reinboth och Duda (2006) utmärkts känna högt 

upplevd kompetens då han/hon får speltid, gör bra ifrån sig och vinner. Spelarna kan skydda 

sig mot minskad autonomi, så länge han/hon får beröm, speltid och kan påverka spelet. Vad 

författaren dock vill understryka är dilemmat i yttre former av motiv för deltagande. Vid yttre 

och mer kontrollerade motiv för deltagande kan spelaren inte garanteras upplevt 

självbestämmande utan är ständigt oroad över och beroende av var han/hon befinner sig i 

jämförelse med andra (Newton et al., 2000). Upplevelsen av tillfredsställda behov, den 

inompersonliga pressen och spelarnas egenvärde styrs då av hur omgivningen presterar, trots 

att spelaren presterar sitt allra bästa. Social acceptans är även något som starkt influerar 

spelaren med introjektionerad regleringsstil och blir, sett till det aktuella studieresultatet, 

föregångare till en fungerande tvångsmässigt passionerad spelare. Lyckas motståndaren eller 

lagkamrater bättre så är skam- och skuldkänslor ett faktum (Reinboth & Duda, 2006). Utifrån 

Reinboth och Duda (2006) studie där de fann negativa samband mellan egoorientering och 

upplevd tillhörighet så menar författaren till den aktuella studien att lagsammanhållning är 

något som också influeras negativt. Spelarna, i linje med resultat från Duda och Hall (2001), 

hindrar samarbete och känslan av gemenskap ersätts av en tävlan lagkamrater emellan.   

 

Det är en ständig utmaning för tränaren att bygga en optimal utvecklingsmiljö där utmaning 

varvas med trygghet. Med hänsyn till Deci och Ryan (1985) syn på tävlingssituationen så bör 

tränaren fokusera på att lyfta fram den informerande aspekten för att ge optimal utmaning och 

vidare ge beröm när spelarna klarar en viss uppgift, oberoende av vinst eller förlust. Detta 

ökar spelarnas känsla av kompetens, vilket författaren vidare menar stärker deras 

situationsspecifika självförtroende och den inre motivationen. De kontrollerande aspekterna 

(Deci & Ryan, 1985) inom elitidrotten är ett faktum, men genom att stärka de informerande 

aspekterna i tävlingssituation så kan känslan av kompetens vidare förstärka spelarnas inre 

motivation, vilket i sin tur stärker känslan av autonomi. Det kräver ett lyhört, medvetet och 

skickligt ledarskap för att ta hänsyn till den enskilda spelarens grundläggande psykologiska 

behov (Deci & Ryan, 1985; 2000) och samtidigt fostra en utmanande miljö som bidrar till god 

lagsammanhållning och prestationsförbättring.  

 

En tvångsmässig passion har i studier (Amiot et al., 2006) visat bidra till elitprestationer men 

författaren hävdar, med stöd från tidigare forskning nedan, att en tvångsmässig passion främst 

är en hämmande faktor inom fotboll. Författaren menar att det egocentrerade tvångsmässiga 

drivet hos idrottare är mer fördelaktigt inom individuell idrott medan det inom lagidrott kan 

göra mer skada än nytta samt att fokus bör ligga på lagets samlade prestation där samtliga 

spelares enskilda prestation måste fungera i enighet. Med grund i Gustafsson m fl., (2011) 

studie kring utbrändhet så vill författaren påstå att tvångsmässig passion hos spelarna kan leda 

till onödig psykisk och fysiologisk utmattning som vidare leder till att lovande spelare slutar 

eftersom de inte kan hantera pressen. Den fysiska utmattningen kan även antas resultera i 

akuta skador då spelaren är utmattad och har sämre reaktionsförmåga. Utifrån Rip et al., 

(2006) studie som visade att förekomsten av överbelastningsskador var större hos 

tvångsmässigt passionerad dansare och antagandet att tvångsmässigt passionerade idrottare 

blir aggressiva i hotfulla situationer (Donahue et al., 2009) så menar författaren, kopplat till 

lagaspekten i fotboll, att den skadade spelaren lätt kan tappa kontroll, blotta sina negativa 

känslor och skylla ifrån sina misstag på övriga lagkamrater. Detta kan vidare leda till rivalitet 

lagkamrater emellan då den tvångsmässiga spelaren kan komma att se sina lagkamrater som 

hot mot den egna prestationen. Med utgångspunkt i Mageau m fl., (2009, studie 1) och med 

hänsyn till den individuella idrottarens välbefinnande så hävdar författaren att den 
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tvångsmässiga spelaren har integrerat fotbollen så starkt med identiteten att de känner ett 

tvång att fortsätta spela trots smärta och skador, vilket vidare kan resultera i ytterligare skador 

och kroniska besvär.  

 

Att studiens andra hypotes inte bekräftar relationen mellan extern reglering och tvångsmässig 

passion kan författaren tänkas bero på det faktum att passion i sin definition måste innehålla 

något man tycker om och värderar högt. Vid extern reglering så gör idrottaren något som är 

byggt på omgivningens restriktion och motivationen är inte integrerat självet (Deci & Ryan, 

2000; Ryan & Deci, 2007). 

 

Hypotes 3 

Resultatet bekräftar studiens tredje hypotes om att harmonisk passion har ett negativt 

samband med frekvensen träningstimmar. Detta ligger i linje med tidigare forskning inom 

passion som menar att harmoniskt passionerade idrottare har kontroll över sitt deltagande som 

är i harmoni med andra delar av livet (Vallerand et al., 2003, studie 1). Författaren spekulerar 

vidare kring om harmoniskt passionerade spelare också utgörs av stor del talang. Talanger har 

fallenhet för spelet, lever delvis på sin medfödda skicklighet och behöver därför inte träna lika 

mycket för att prestera bra. Ovan resonemang tillåter en harmonisk passion för fotboll där 

spelarna vill vara aktiva men inte till vilket pris som helst, vilket kan antas vara fallet hos 

tvångsmässigt passionerade spelare. Tvångsmässigt passionerade idrottare har genom en 

kontrollerad integreringsprocess utvecklat ett inre tvång att spela fotboll och upplever 

frustration då de inte får lov att vara aktiva (Mageau & Vallerand, 2007). Detta menar 

författaren kan vara en anledning till varför tvångsmässigt passionerade spelare rapporterades 

träna fotboll i högre utsträckning (timmar) än de som har harmonisk passion för fotboll. 

 

Resultatet i studiens tredje hypotes kan även kopplas till Vallerand m fl., (2003, studie 2) som 

fann att tvångsmässigt passionerade spelare hade hög intention att fortsätta spela nästa säsong, 

medan de hos harmoniskt passionerade inte fann några signifikanta kopplingar. Ska något 

negativt urskiljas ur det negativa sambandet mellan harmonisk passion och 

träningsfrekvensen, så kan en risk vara att duktiga spelare engagerar sig i andra aktiviteter 

som vidare tar bort fokus från fotboll samt att de i perioder av hård och psykiskt utmanande 

träning, lättare än tvångsmässigt passionerade spelare, lägger fotboll åt sidan för att uppnå 

harmoni.  

Metoddiskussion 

I studien kan kritik riktas mot antalet bakgrundsfrågor som kunde ha varit färre till antalet då 

inte alla utnyttjades i studien. Författaren hade kunnat stärka studiens reliabilitet ytterligare 

genom att innan undersökningen noggrant tänkt igenom vilken information som var 

nödvändig att erhålla utifrån studiens syfte. Med hänsyn till att enkätbatteriet redan var stort 

hade ovan omtanke kunnat rikta deltagarnas fokus och energi mot mer studierelevanta frågor. 

Författaren kan urskilja problematik i längd på enkäten samt att studien gjordes på 

gymnasieelever som eventuellt inte tog undersökningen på allvar. På en skola var det svårt att 

motivera ifyllandet av enkäterna utan att eleverna pratade med varandra och tendens till 

systematiska svar kan urskiljas i enkätbatteriets sista instrument, Self-Determination Scale 

(Sheldon & Deci, 1996). Detta ser författaren som ytterligare en möjlig anledning till 

uteblivna signifikanta värden i självbestämmande kopplat till studiens andra hypotes. Kritik 

kan även riktas mot fördelning mellan årskurser där endast 38 spelare var representerade från 

gymnasieår 3. Detta förklarar författaren genom sin tillämpning av bekvämlighetsurval där 

fler från år 1 och 2 hade möjlighet att medverka.  
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För att ytterligare stärka studiens reliabilitet hade författaren kunnat samla in data enbart i 

egen person. Detta för att säkerställa att samtliga spelare fyllde i enkäterna under liknande 

omständigheter och utan stress. Dock fick ansvariga på respektive skola informationen om att 

ge spelarna ordentligt med tid för ifyllande av enkäterna. Internetenkäter såg författaren som 

ett bra alternativ med tanke på geografiska omständigheter.  

 

Sammanfattning och slutsatser 

Om författaren ser till helheten av studieresultatet och dess höga värde i harmonisk passion, 

inre motivation och självbestämmande så är det ett gott betyg för tränare, föräldrar och andra 

ledande roller inom fotboll i gymnasieskolan. Det kan antas att den rådande sociala 

utvecklingsmiljö som existerar främst gynnar spelarnas välmående samt idrottsliga 

utveckling, men dessvärre indikerar resultatets höga värde i tvångsmässig passion och 

introjektionerad reglering även att förändringar bör göras. Då spelarnas självbestämmande är 

genomgående högt antar författaren att utvecklingsmiljön och andelen kontrollerande faktorer 

idag ligger på en nivå som spelarna, trots en tvångsmässig passion och introjektionerad 

reglering, kan hantera. En varningsflagg bör dock höjas för en ökad extern påverkan som 

väntar spelarna i exempelvis konkurrens vid övergång från junior till senior, lockande 

kontrakt och framförallt för den inompersonliga press som kan uppkomma hos de spelare som 

påbörjar en karriär som ”fotbollsspelare” och då måste livnära sig på idrotten. I linje med 

Deci och Ryan (2000) menar författaren att det kan komma att bli svårt för spelare som 

upplever lägre nivå av självbestämmande att befinna sig i en miljö med hög press och stort 

vinnarfokus. Ökat ansvar innebär ökad press, vilket vidare är något som författaren till den 

aktuella studien ser som framtida hot hos de spelare som idag är tvångsmässigt passionerade 

för fotboll. För spelaren som byggt hela sin identitet på just fotboll kan det vidare bli 

problematiskt att bemöta det faktum att inte kunna fortsätta att vara ”fotbollsspelare” då 

värdet som människa och identiteten riskerar att försvinna med fotbollskarriären. Författaren 

vill i denna sammanfattning understryka vikten av att uppmärksamma och jobba med de 

spelare som uppvisar tvångsmässig passion och som drivs av externt kontrollerande former av 

motivation.  

 

Trots fördelar med tvångsmässig passion kopplat till elitprestationer (Amiot et al., 2006; 

Vallerand et al., 2006) anser författaren att en harmonisk utvecklingsmiljö uppbyggd genom 

ett positivt prestationsklimat och självbestämmande motivation gynnar svensk fotboll i 

längden. Att inte jäkta fram elitspelare utan låta ungdomarna bli duktiga genom sann glädje 

och harmonisk passion ser författaren som en del av ett framgångsrecept. Med hänsyn till 

forskning så kommer spelarna ”hålla” längre (Gustafsson et al., 2011; Rip et al., 2006), må 

bättre (Vallerand, 2008), uppleva bättre lagsammanhållning (Philippe et al., 2010) och ha ett 

fungerande socialt nätverk även utanför fotbollsdeltagandet (Donahue et al., 2009, studie 2). 

Upplevd högre koncentration och flow (Mageau et al., 2009) är något som säkerligen också 

kommer att bidra till bättre spel och framgång.  

 

Implikationer 

Utifrån det aktuella studieresultatet samt tidigare forskning på området har författaren förslag 

på tillvägagångssätt som kan gynna ungdomsspelares harmoniska passion för fotboll. Att 

föräldrars engagemang i fotboll stannar på en sund nivå och att de främst finns där kravlöst 

med uppmuntran och stöd. Det är bra med engagerade föräldrar men för att stötta 

ungdomarna, utan att de riskerar att uppleva press, så tror författaren att föräldrar kan 

underlätta för sina ungdomar genom att bara visa allmänt intresse för deras fotboll och hjälpa 

till med det praktiska så som att skjutsa till och från träning, tvätta och laga mat.   
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Det är vidare viktigt att fostra spelare som inte känner sig beroende av att göra fotbollskarriär 

för att känna sig värdefulla och som inte bara är ”fotbollsspelare”. Med en social miljö som 

främst innehåller fotboll så är det ingen självklarhet att ungdomarna ser alternativet att göra 

karriär utanför idrotten. Detta är något som någon gång under gymnasietiden bör uppmuntras 

och ett sätt att göra det på skulle kunna vara projekt i skolan där ungdomarna genom 

personlighets- och intressetester, egen undersökning och diskussion får designa en 

drömkarriär som inte involverar fotboll. Författaren menar att denna medvetenhet skulle 

kunna minska den inre press tvångsmässigt passionerade spelare upplever och underlätta vid 

motgång, eventuella skador och vid karriärövergång. Att uppmuntra fritid utanför fotbollen är 

något föräldrar och tränare också bör göra för att hjälpa ungdomarna.  

 

För att integrera detta i träning skulle kompletteringsträningen kunna utgöras av ny 

utmanande och rolig träning. Spelarna får upp ögonen för andra träningsformer samtidigt som 

varierad träning ger balans både fysiskt och mentalt. Tränaren kan vidare jobba med att 

engagera hela gruppen och med en demokratisk ledarstil öka spelarnas känsla av ansvar, 

påverkan och gemenskap samt fokusera på process- och prestationsmål framför resultatmål. 

Att försöka skapa en positiv atmosfär där yttre belöningar är sekundärt och där ungdomarna 

spelar fotboll för idrottens skull och på egna villkor är eftersträvansvärt.  

 

Ett sista råd är att i skola, föreningar och lag tillsammans arbeta fram värderingsgrunder som 

gynnar en harmonisk passion och handlingsplan för att ta hand om spelare som av någon 

anledning uppvisar tvångsmässig passion för fotboll. Detta tror författaren skapar en 

medvetenhet hos spelarna och en trygghet hos föräldrar och andra ledande roller att ingripa 

och hjälpa spelare som uppvisar benägenhet till tvångsmässig passion.  

Framtida forskning 

Författaren har några förslag på ämnen till framtida forskning efter genomförandet av denna 

studie. Det vore intressant att genom en longitudinell studie undersöka spelarnas passion, 

upplevda motivationsklimat och affekter under gymnasietiden samt med uppföljning efteråt, 

alltså att studera motivationsklimatets påverkan på passion och affekter samt hur detta 

influerar spelarnas fortsatta karriär i fotboll. Vidare ser författaren ett värde i att studera 

passion och affekters inverkan på lagsammanhållning och huruvida harmoniskt och 

tvångsmässigt passionerade spelare skiljer sig åt och vidare influerar gruppdynamiken. Det 

hade även varit intressant att studera passion kopplat till förekomst av skador genom en 

djupgående intervjustudie hos elitspelare med upprepade överbelastningsskador, detta för att 

kunna predicera och förebygga skador.  
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Figur 2. Self-Determination Continuum (Deci & Ryan, 1985; 2000).  
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HÖGSKOLAN i HALMSTAD     29 nov 2010 

Sektionen för Hälsa & Samhälle 

 

Hej! 

 

Jag heter Sophie och studerar idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Under hösten och 

våren 2010/2011 gör jag en studie på svenska fotbollsgymnasieungdomar. Avsikten är att 

undersöka fotbollsspelarnas upplevda passion, sportspecifika motivation samt grad av 

självbestämmande. Relationer mellan ovan faktorer är av intresse att studera för att få en ökad 

förståelse av utvecklingsmiljön. Ungdomarnas motivation och passion för fotbollen har stark 

koppling med tillfredställelse av grundläggande behov i självbestämmande, vilket influeras av 

omgivningen. Vidare har typ av motivation och passion, i stor vetenskaplig utsträckning, 

bland annat påvisat samband med idrottares psykologiska välmående, hängivenhet till 

utveckling och prestation. 

 

Urvalet i min studie är ett bekvämlighetsurval och grundar sig på en lista från SvFF med 

samtliga fotbollsgymnasium som från våren 2011 kommer att ingå i nationell 

idrottsutbildning i fotboll. För att uppnå gedigen styrka i studien och få en intressant bild över 

dagsläget är min förhoppning att kunna samla in data från ca 300 fotbollsgymnasieungdomar. 

Jämt fördelat på år 1,2 och 3 samt fördelat på både killar och tjejer.  

 

Studien är frivillig och konfidentiell. Ingen kommer kunna se hur varje enskild spelare svarat 

och skolans namn kommer inte att presenteras. Testet som består av bakgrundsfrågor samt tre 

vetenskapligt validerade tester tar ca 20 minuter. Är det möjligt så görs testet smidigast i 

samlad grupp framför en dator där respektive elev öppnar en länk med ett elektroniskt 

frågeformulär. Alternativet finns givetvis också att få utskickat/mailat enkäter i pappersform 

som eleverna i samlad grupp fyller i. Min tanke är att samla in data vecka 48-49, men detta är 

flexibelt efter Era önskemål. 

 

Hoppas Ni tycker att min studie är intressant och att Ni kan tänka Er att avsätta en stund för 

att medverka. Givetvis får Ni ta del av studien efteråt och förhoppningsvis kommer denna 

tillföra nyttig kunskap.  

 

Vare sig Ni bestämt Er för att medverka i studien och vill bestämma tid för datainsamling 

eller om Ni har vidare funderingar så ring mig på telefonnummer 0702 – 817587 eller 

kontakta mig på mailen: sophie_holmberg@hotmail.com. Studien gör jag i samarbete med 

Johan Fallby som är beteendevetenskapligt ansvarig på SvFF. Om ni har ytterligare 

funderingar så kontakta gärna honom; johan.fallby@svenskfotboll.se.  

 

Vänlig Hälsning 

Sophie Holmberg 
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HÖGSKOLAN i HALMSTAD     29 nov 2010 

Sektionen för Hälsa & Samhälle 

 

Hej Fotbollsspelare! 
 

Jag heter Sophie och studerar idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Under hösten och 

våren 2010/2011 gör jag en studie på svenska fotbollsgymnasieungdomar. Detta för att 

undersöka dagsläget på svenska fotbollsgymnasium och förhoppningsvis få fram resultat som 

skulle kunna användas till vidareutveckling och göra utvecklingsmiljön ännu bättre än vad 

den är idag.  
  

I handen håller du en enkät innehållande bakgrundsfrågor samt tre tester. Jag vill att du följer 

instruktionerna och fyller så ärligt och spontant som möjligt. Inget svar är rätt eller fel, 

utan du ska markera det alternativ som passar bäst in på hur just DU känner och vad du anser 

vara riktigt. När du är klar så lämnar du in enkäten till din lärare för att medverka i studien. 
  

OBS: Många frågor kan uppfattas vara snarlika vilket är nödvändigt respektive test. Det är 

därför viktigt att Du tar god tid på dig att läsa igenom varje enskild fråga, förstå just den 

frågan och att svara utifrån dig själv på respektive fråga. 
 

  

Innan du börjar vill jag också informera om att studien är frivillig och anonym. Ingen kommer 

att kunna se hur just du svarat och du kan när som helst välja att avbryta om det känns fel.  
 

Har du några frågor, så frågar din lärare som har fått mer information kring studien.  
  
 

Lycka till med fotbollen och tack på förhand! 
  

Sophie Holmberg 

sophie_holmberg@hotmail.com 

Högskolan i Halmstad 
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 Bilaga 4.  

 

Kön: (Ringa in ett alternativ) 

a. Kille 

b. Tjej 

 

Skola: _________________ Årskurs: ____ 

 

Förening du spelar/spelade i 2010: ________________ 

 

Vilken är din huvudsakliga position på planen? (Ringa in ett alternativ) 

a. Målvakt 

b. Ytterback 

c. Innerback 

d. Yttermittfältare 

e. Innermittfältare 

f. Defensiv mittfältare 

g. Offensiv mittfältare/forward 

h. Forward 

 

Hur många år har du tränat fotboll i en förening? _____ år.  

 

Cirka hur många träningstimmar/vecka hade du normalt under 2010? (inklusive schemalagd 

idrott i skolan) ______ timmar/vecka.  

 

Cirka hur många träningsmatcher har du spelat under 2010? _____ stycken.  

 

Cirka hur många tävlingsmatcher har du spelat under 2010? (sammanlagt i landslag, 

distriktslag, seriespel i förening, cup-matcher) _____ stycken.  

 

Hur duktig tycker du att du är i jämförelse med de bästa i din årskull? (Ringa in en siffra på 

skalan) 

 

Mycket dålig   Medel                 Mycket duktig 

 

   1             2             3             4             5              6              7             8             9            10 


