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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att studera eventuella skillnader i upplevd motivation och 

självförtroende mellan fotbollslandslagsspelande och icke fotbollslandslagsspelande 

ungdomar i åldern 14-19. Dessutom studerades eventuella skillnader mellan pojkarna och 

flickorna inom samma område. Total deltog 471 fotbollsspelande ungdomar varav 282 

spelade i landslagen och 189 inte spelade i landslagen, 270 pojkar och 201 flickor. Spelarna 

fyllde vid ett tillfälle i enkäterna Grit scale, Sport Motivation Scale (SMS), The self-

determination scale och Sport Confidence Inventory. Resultaten visade att det fanns skillnader 

mellan de landslagsspelande och icke landslagsspelande ungdomar inom variablerna upplevd 

motivation och upplevt självförtroende. Resultaten visade bland annat att de icke 

landslagsspelande ungdomarna upplever sig ha en högre grad av motivation än de 

landslagsspelande ungdomarna i denna studie. Dock visade resultaten att de landslagsspelande 

ungdomarna upplever sig ha ett högre självförtroende än de icke landslagsspelande 

ungdomarna i denna studie. Det finns även en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor 

inom de två variablerna. Resultaten diskuteras i förhållande till uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

Nyckelord: Icke landslagsspelande ungdomar, könsskillnader, landslagsspelande ungdomar, 

motivation, självförtroende. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine if there is any possible differences in motivation 

and self-confidence among young soccer national team players and non-national soccer team 

players between 14-19 years old. The study also examined if there were any gender 

differences in the same areas. 471 young soccer players participated in this study, 282 of the 

players were national team players and 189 were not playing in any of the soccer national 

teams. 270 of the participants were boys and 201 were girls. A quantitative method with the 

questionnaires Grit Scale, Sport Motivation Scale (SMS), The self-determination scale and 

Sport Confidence Inventory was used. The results showed that the non-national players 

perceive themselves to have a higher level of motivation than the national team players in this 

study. The results also showed that the national team players perceived themselves to have a 

higher level of self-efficacy than the non-national team players in this study. There is also a 

significant gender difference within self-efficacy and motivation. The results are discussed in 

relation to the essay’s theoretical framework. 

 

 

Keywords: Gender differences, motivation, Self-efficacy, young national team players, young 

non-national team players.  
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Introduktion 

 

Forskning har visat att ett lågt självförtroende ofta resulterar i en sämre motivation än vad ett 

högt självförtroende gör. Exempelvis fann Margolis och McCabe (2006) att om människor 

tror att de kommer misslyckas med den uppgift de står inför är risken stor att de kommer ge 

upp lättare eller undvika att utföra uppgiften. Vallerand och Loiser (1999) fann att 

fotbollsspelare tenderar att enbart vara motiverade att delta i uppgifter där de redan vet om att 

de kommer prestera bra. En kort definition av motivation anses vara ett beteendes kraft och 

riktning (Morris & Summers, 2004). Weinberg och Gould (2007) definierar self-efficacy som 

en situationsspecifik form av självförtroende hos individer. Self-efficacy kan definieras som 

en individs egen tro på sin förmåga att utföra en specifik uppgift (Bandura, 1997). 

 

Det har tidigare gått att uppmäta skillnader i amotivation mellan amatör och elitspelare 

(Sarmento, Catita & Fonseca, 2008). Skillnaderna visade att amatörspelarna hade en högre 

grad av amotivation än vad elitspelarna hade. Det vore därför av intresse att studera hur vida 

motivation och upplevt självförtroende skiljer sig mellan elit och amatörfotbollsspelande 

ungdomar. Detta då tidigare forskning främst riktat sig mot och utförts på 

seniorfotbollsspelande amatörer och proffs.  

 

Begreppsdefinition 

   Self-effifcacy 

Self-efficacy är en individs tro på dennes egen förmåga att organisera och utföra en specifik 

uppgift som de ställs inför (Bandura, 1997). Bandura menar att self-efficacy består av tre 

dimensioner, nivå, styrka och i vilken grad det går att generalisera.  

 

   Motivation 

Motivation kan kort definieras som ett beteendes kraft och riktning. Kraft beskrivs som den 

ansträngning och uppmärksamhet som en individ väljer att lägga ner på en uppgift som ska 

utföras. Beteendets riktning beskriver individens personliga och egna intresse för den uppgift 

som ska utföras. En definition av motivation anses inte vara komplett om amotivation inte 

nämns (Morris & Summers, 2004). Amotivation är helt avsaknad eller delvis brist på 

motivation (Vallerand, 2001). Individen kan känna att den inte har den kapaciteten eller 

förmågan som krävs för att utföra den tänka uppgiften. Individen kan även känna att den 

specifika uppgiften som ska utföras inte ger något som är värt den ansträngning som krävs för 
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att utföra uppgiften (Vallerand, 2001).  

 

Motivation kan även delas in i inre och yttre motivation (Morris & Summer, 2004). Weinberg 

(2008) skriver att de individer som drivs av inre motivationsfaktorer utför en uppgift eller en 

aktivitet för sin egen skull. De utför uppgiften/aktiviteten för att till exempel uppnå personlig 

utveckling, mental tillfredsställelse eller för att uppnå personliga mål. Individer som drivs av 

yttre motivationsfaktorer är motiverade till att utföra uppgifter eller aktiviteter för att erhålla 

belöningar eller för att undvika skam (Weinberg, 2008). 

 

Teoretisk referensram 

   Self-efficacy theory 

Self-efficacy theory (Bandura, 1997) är en teori som har utvecklats för att kunna förklara 

olika psykologiska beteenden. Teorin ger en modell som visar effekterna av självförtroende 

på idrottsprestationer, ihärdighet som individen uppvisar under uppgiften samt individens 

beteende (Weinberg & Gould, 2007).  Self-efficacy theory har blivit en teori som används för 

att förklara beteenden inom olika discipliner av psykologi och den har använts som teoretisk 

grund för de flesta resultatinriktade forskningen inom självförtroende och idrott.  

 

Self-efficacy teorin består av flera underliggande begrepp (Bandura, 1997). Self-efficay 

fungerar i relation till målsättning. De som upplever ett högt self-efficay är mer benägna att 

sätta upp höga och svåra mål än de som har ett lägre self-efficacy. Den self-efficacy som en 

individ känner inför olika uppgifter avgör ofta vilken av uppgifterna individen väljer att 

utföra. Om individen upplever en låg nivå av self-efficacy inför en uppgift och en hög nivå av 

self-efficacy inför en annan uppgift väljer individen nästan alltid den uppgift där dennes self-

efficacy är högst. Individer som tror på sig själva är mer troliga att lyckas utföra uppgiften då 

tron på att de kommer klara av uppgiften är högre än hos de individer som känner sig mer 

osäkra inför uppgiften som skall utföras (Bandura, 1997).  

 

Self-efficacy theory fokuserar på förväntningar av att lyckas, att nå framgång. Det finns två 

olika typer av förväntningar som tas upp i teorin (Bandura, 1997). Den första är förväntningar 

på resultatet, individens tro på att olika typer av beteende leder till ett visst resultat. Det är 

också tron på att om individen tränar ett moment kommer dennes self-efficacy öka i det 

momentet. Den andra typen av förväntningar som tas upp i teorin är förväntningar av effekten 

av utförandet. Det är individens tro på om denne på ett effektivt sätt kan utföra de beteenden 
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som krävs för en att nå ett resultat. Bandura (1997) utformade från början fyra variabler för att 

förklara och stärka self-efficacy. De fyra variablerna är tidigare prestationer, modellinlärning, 

verbal information och det känslomässiga tillståndet hos individen. 

 

Tidigare prestationer är bevis på erfarenheter av vad en individ hade för tidigare förmåga och 

kapacitet att utföra en specifik uppgift. Om en individ tidigare har klarat en specifik uppgift så 

får denne då ett högre self-efficacy i den uppgiften än i en uppgift han/hon inte klarade lika 

bra vid tidigare försök. Den andra variabeln inom self-efficacy theory är modellinlärning. 

Modellinlärning innebär att individen observerar en annan individ som lyckas utföra 

uppgiften korrekt och lyckat. Det kan då leda till att self-efficacy hos individen som ännu inte 

utfört uppgiften ökar då han/hon har sett hur den ska utföras av en som klarar av det.  

 

Den tredje källan som stärker self-efficacy är verbal information. Om individen som ger den 

verbala informationen gör det på ett övertygande sätt blir individen som får informationen 

mer övertygad och dennes self-efficacy stärks. För att individens self-efficacy ska stärkas ska 

den verbala informationen lämpligen vara positiv. Dock måste uppgiften vara realistisk att 

utföra och klara av för att individen ska känna att dennes self-efficacy stärks och inte sänks. 

Den sista variabeln kallas det känslomässiga tillståndet. Det känslomässiga tillståndet är det 

som en individ känner inför en uppgift och detta känslotillstånd påverkar individens self-

efficacy. Det är främst det känslomässiga tillståndet en tid innan utförandet av uppgiften som 

påverkar self-efficacy. Det påverkar individen då individer ofta kopplar samman sitt 

känslomässiga tillstånd med hur de tror att de kommer klara av en uppgift. De positiva 

känslorna ökar self-efficacy mer än vad de negativa känslorna gör.  

 

De fyra variablerna, tidigare prestationer, modellinlärning, verbal information och det 

känslomässiga tillståndet hos individen, ses som self-efficacy teorins grundpelare (Bandura, 

1997). Dock finns det två variabler till som anses påverka self-efficacy. De två variablerna är 

visualisering och fysiskt tillstånd (Morris & Summers, 2004). Visualiseringen påverkar self-

efficacy och prestationen vid uppgifter som innehåller muskulär anspänning och uthållighet. 

Visualisering ger störst påverkan på self-efficacy om uppgiften är fysiskt krävande. Det 

fysiska tillståndet är även en viktig del som kan påverka self-efficacy hos en individ. Om 

individen känner att denne har det fysiska tillstånd som krävs för en uppgift kan det leda till 

att individens self-efficacy inför den kommande uppgiften ökar. 
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Tidigare prestationer  

 

Modellinlärning  

 

Verbal information  

                                                                            Self-Efficacy                               Prestation       

Känslomässigtillstånd 

 

Fysiskt tillstånd 

 

Visualisering 

 

Fig 1. Self-Efficacy Theory, fritt efter Bandura (1997) och Morris & Summers (2004). 

 

   Self-determination theory. 

Den huvudsakliga tesen i denna motivationsteori är att människan har ett grundläggande 

behov av autonomi/ självbestämmande, kompetens och samhörighet (Ryan & Deci, 2000). 

Teorin fokuserar på omgivnings- och sociala faktorer som är relaterade till egen motivation 

och psykologisk utveckling.  

 

Känslan av att ha kontroll över tillvaron ligger i människans natur och människan brukar 

oftast tycka att det är skönt att känna att hon har kontroll. Uppfattningen om hur mycket 

människan själv kan kontrollera ett visst beteende kan ha stor påverkan på om hon i slutändan 

utför uppgiften eller ej. Self-determination teorin fokuserar främst på kvaliteten av 

motivationen i olika situationer men även på hur miljön påverkar motivationen. Self-

determination theory inriktar sig bland annat på den inre motivationen. Personer som har 

denna form av självbestämmande motivation känner att de har flera valmöjligheter men även 

självständighet. Om miljön uppfattas som kontrollerande och hindrande minskar det naturliga 

engagemanget för aktiviteten eller uppgiften. 

 

En central fråga inom self-determination teorin är huruvida individer tillägnar sig 

motivationen att ägna sig åt alla de beteenden som inte drivs av den rena inre motivationen. 

Motivation är på så vis ett begrepp som innehåller flera dimensioner och dessa sträcker sig 
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långt och brett. Från inre motivation till amotivation men även mellan den yttre motivationens 

olika grader. Det motivationsstadium individen befinner sig i visar i vilken grad individen 

tagit till sig värderingarna och beteendena och gjort dem till sina egna (Ryan & Deci, 2000).  

 

Self-determination teorin delar upp den yttre motivationen i fyra olika kategorier (Deci & 

Gagné, 2005). Den första kategorin är yttre reglering. Denna kategori innefattar den mest 

kontrollerade formen av yttre motivation. Inom denna kategori utför individen en uppgift 

enbart gör att få ta del av yttre belöningar eller för att undvika skam. Den andra kategorin 

kallas introjicerad reglering. Denna kategori menar att individen struntar i de värderingar som 

ligger bakom beteendet. Inom denna kategori agerar individen som sin egen kontrollant och 

individen kan på så vis känna skuld för att hon eller han inte ägnar sig åt ett visst beteende. 

Den tredje kategorin är identifierad reglering. Inom denna kategori har individerna ett mer 

införlivat beteende i sin identitet och tycker att detta är viktigt. Sista kategorin kallas 

integrerad reglering. I detta stadium har individerna helt tagit in beteendet och integrerat 

beteendet med andra viktiga aspekter av sig själva. Värderingarna som finns bakom beteendet 

stämmer nu överens med andra övertygelser och detta formar nu en helhet som ger en mycket 

stabil grund för att individerna ska kunna fortsätta med beteendet. Det motivationsstadium 

som individen befinner sig i påverkar beteendet. Desto mer självbestämmande regleringen ju 

stabilare blir grunden för ett långsiktigt och längre bevarande av beteendet och prestationen. 

Som nämnts tidigare ses människans behov av autonomi/ självbestämmande, kompetens och 

samhörighet som mycket viktiga för människans motivation. Samhörighet berör behovet av 

att känna en social närhet och koppling till andra (Josefsson & Lindwall, 2010). När individer 

ställs inför situationer eller beteenden som erbjuder individerna möjlighet att tillfredställa de 

ovan nämnda behoven menar self-determination teorin att sannolikheten att 

självbestämmandet och motivationen då ökar är stor. 

 

   Competence motivation theory 

Competence motivation theory (Harter, 1978, ref i Josefsson & Lindwall, 2010), beskriver hur 

människor är motiverade till att känna sig duktiga och kompetenta. Det är de specifika 

känslorna som avgör hur motiverade individer blir till att utföra en uppgift. Individer brukar 

känna ett starkt behov att visa sin kompetens inom områden som individen har investerat 

mycket tid och energi inom.  

 

Competence motivation theory beskriver också att individers uppfattning av kontroll kan leda 
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Motivations 

Inriktningar 

x. inre/yttre 

x. uppgift/resultat 

x. karaktärsdrag/oro 

Självkänsla,  

upplevd kompetens 

upplevd kontroll 

Feedback  

och stöd 

x. Nöje 

x. Oro 

x. Stolthet 

x. Glädje 

x. Skam 

Motivation 

till att individerna känner positiva känslor. Dessa känslor gör i sin tur att individerna blir 

motiverade till att fortsätta att utföra uppgiften. Individers motivation påverkas inte direkt av 

de positiva känslorna utan känslorna påverkar individernas känslomässiga tillstånd.  

 

En individs positiva känslor ökar om individen har hög självkänsla, känner sig kompetent och 

tror sig att kontroll över den uppgift som denne ställs inför. Detta leder i sin tur till att 

motivationen till att utföra den uppgiften som individen har ställts inför ökar. Om däremot 

individen har låg självkänsla, känner sig oduglig och inkompetent och tror att en insats inte 

har någon betydelse kommer negativa känslor inför uppgiften att skapas. Detta leder oftast till 

att individens motivation till uppgiften minskar (Harter, 1978, ref i Josefsson & Lindwall, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 Effekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Competence motivation theory, fritt efter Harter (1978).  

 

Tidigare Forskning. 

   Self-efficacy och fotboll 

Fotboll är en idrott där det krävs mycket av varje individ, då de inte bara spelar för sig själva 

utan även för ett lag (Rampinini, Sassa, Morelli, Mazzoni, Fanchini & Coutts, 2009). 

Idrottens effektivitet handlar om kapaciteten inom olika specifika situationer, både inom 

grupp och inom individer. Bandura (1997) skriver att den viktigaste källan till efficacy både 

på grupp- och individ nivå är tidigare erfarenheter och beteende inför en uppgift. Det går att 

använda och även att beskriva self-efficacy som ett fenomen som påverkar fotbollen då det 

innefattar både en individ i ett lag och laget denne är med i. Marcos, Miguel, Oliva och Calvo 

(2010) fann i sin studie att efficacy har påverkan på prestationen inom idrott. Hur en individ 
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ser på uppgiften den ställs inför påverkar hur denne ser på den specifika situationen (Bandura 

1997). Om individen känner att denne är van vid att utföra uppgiften så höjs individens self-

efficacy i den specifika uppgiften. Om individen istället känner sig ovan med att utföra 

uppgiften kan det leda till att individens self-efficacy sänks inför den uppgiften (Bandura 

1997).  

 

   Self-efficacy till motivation 

Self-efficacy är en viktig del för en individs prestationsförmåga av en specifik situation, self-

efficacy har ännu större vikt när prestationen är idrottsrelaterad (Morris & Summers, 2004). 

Morris och Summers (2004) skriver även att self-efficacy uppkommer efter hur en individ 

uppfattar vad de själva klarar av. Om en individ tror att de kommer klara av en specifik 

uppgift kommer dennes motivation till att utföra uppgiften öka. Om individen istället känner 

ett lägre self-efficacy inför en uppgift leder det till att motivationen inför den uppgiften sänks 

(Morris & Summer, 2004). Om en individ har en hög motivation inför en uppgift så påverkar 

det individens self-efficacy inför den kommande uppgiften vilket gör att det ger en ökning i 

dennes self-efficacy inför den specifika uppgiften (Jones, Bray, Stockbridge, Mace, & 

MacRae, 2002). Denna ökning av individens self-efficacy leder i sin tur till att individen 

presterar bättre i den uppgift där denne känner en stark self-efficacy och en hög motivation. 

Motivationen till en uppgift spelar även stor roll för att individen ska kunna stärka och 

omarbeta sitt eget self-efficay (Jones et al., 2002). Margolis och McCabe (2006) fann i sin 

studie att lågt självförtroende ger en sämre motivation. Om människor tror att de kommer 

misslyckas med en uppgift kommer de ge upp lättare eller helt undvika att utföra uppgiften. 

 

   Motivation till fotboll 

Det har i tidigare studier påvisats att spelare som undviker att misslyckas undviker 

prestationssituationer (Vallerand & Losier, 1999). Dessa spelare deltar endast i aktiviteter, 

uppgifter och tävlingar där de vet att de kommer att lyckas. Spelarna uppvisar lägre 

ansträngning i prestationssituationer och ansträngningen ökar bara i situationer där spelarna 

vet att det kommer att erhålla en vinst (Vallerand & Losier, 1999). Spelarna är endast 

motiverade att delta i uppgifter som de vet att de kommer prestera bra i. Dessa spelare bör 

vara mer drivna av deras yttre motivation än av deras inre motivation. Detta på grund utav att 

de individer som drivs av den yttre motivationen brukar utföra aktiviteten eller uppgiften för 

att vinna eller för att undvika skam. Om dessa spelare/individer endast deltar i aktiviteter och 
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uppgifter där de vet att de kommer att vinna undviker de skammen i att förlora och erhåller 

vinsten.  

 

Forskning har visat att spelare som är yttre motiverade inte bara påverkar lagets prestation 

negativt utan de spelarna upplever även mindre glädje än de spelare som är inre motiverade. 

De spelare som är yttre motiverade ser bara glädjen i vinsten och inte glädjen i själva spelet. 

Spelarna känner enbart stort glädje när en vinst har erhållit och de känner ej glädje av att laget 

presterat bra trots förlust. Spelarna ser oftast endast deras egen prestation och de kan ej se till 

hela laget. Detta beror således på att det är yttre motiverade och finner glädje i äran och 

vinsten (Duda, 1996). 

 

   Elit vs amatörfotbollsspelare  

Sarmento, Catita och Fonseca (2008) undersökte skillnader i motivation mellan proffs, 

semiproffs och amatörer inom fotboll. De fann att det inte finns någon skillnad i typ av 

motivation sett till den tävlingsnivån de spelade på. De spelare som var amatörer upplevde 

således en högre grad av amotivation till skillnad ifrån proffsen. Detta skulle kunna innebära 

att amatör spelare oftare saknar motivation till spelet än vad proffsspelarna gör. De fann även 

att proffsens upplevda kompetens var stabilare. Self-efficacy har en stor betydelse för hur en 

individ tar sig an en uppgift både inom och utanför idrotten. Hur en individ upplever sin egen 

self-efficacy avgör hur mycket denne kommer tro på sin förmåga att klara av den specifika 

uppgiften. Det är också individens self-efficacy som avgör hur individen klarar av uppgiften 

(Kavussanu & Roberts, 1996).  Alexandris, Tsorbatzoudis och Grouios (2002) undersökte 

idrottare på amatörnivå och de kom fram till att individerna kände att det var dennes egna 

begränsningar som påverkade individen till att bli omotiverad eller motiverad till en uppgift. 

De kom också fram till att det fanns ett positivt samband mellan individens motivation och 

dennes medverkan i idrott. Mallett och Hanrahan (2004) kom i deras forskning fram till att 

elitidrottare upplever en hög inre motivation till att delta i sin idrott men att de samtidigt inte 

kan säga vad det är specifikt som får dem att delta i idrotten. De kunde dock inte i sin 

forskning påvisa några signifikanta skillnader i motivation mellan amatör- och 

elitfotbollsspelare, men de kunde se att elitfotbollspelare upplever sin motivation starkare än 

amatörfotbollspelare. 
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Som nämnts tidigare har det ej gått att uppmäta någon signifikant skillnad mellan elit och 

amatörfotbollsspelares motivation. Det har däremot gått att uppmäta skillnader av amotivation 

mellan elit och amatörspelare (Sarmento, Catita & Fonseca, 2008).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera och undersöka om det finns några skillnader i 

självförtroende och motivation mellan fotbollslandslagsspelande och icke 

fotbollslandslagsspelande ungdomar i ålder 14-19 år. Detta kommer att göras genom följande 

frågeställningar: 

 

1. Finns det skillnader mellan fotbollslandslagsspelande och icke fotbollslandslagsspelande 

ungdomars upplevda självförtroende?  

2. Finns det någon skillnad i upplevd motivation mellan fotbollslandslagsspelande och icke 

fotbollslandslagsspelande ungdomar? 

3. Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkar inom variablerna motivation och 

självförtroende? 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

I denna studie deltog 471 unga fotbollsspelare i åldern 14-19 år. 189 stycken var icke 

landslagsspelande och av dessa spelare var 96 pojkar och 93 flickor. De icke 

landslagsspelande ungdomarna kom ifrån Skånes län, Hallands län, Södermanlands län och 

Västergötlands län. Ingen av dessa spelare har spelat på så pass hög nivå att de har fått spela i 

något av de svenska ungdomslandslagen. I studien ingick även 282 landslagsspelande 

ungdomar, av dessa var 174 pojkar och 108 flickor.  

 

Instrument 

I studien användes en sammansatt enkät (se Bilaga 1). Enkäten var sen tidigare utformad och 

använd av Svenska Fotbollsförbundet. Enkäten innefattade 12 stycken sedan tidigare 

beprövade och använda frågeformulär. Författarna valde dock att inte använda sig av alla 

frågeformulär i denna undersökning. Författarna valde att enbart använda sig av 5 av dem 12 

enkäterna. Främsta anledningen till detta var att de valde 5 enkäterna var de enkäter som 
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behandlade motivation och självförtroende. I denna undersökning har författarna valt att 

använda sig av följande 5 enkäter:  

   Bakgrund 

I början av författarnas sammansatta enkät valde de att använda sig utav ett 

bakgrundsformulär. Detta formulär hade använts vid den tidigare av Svenska 

Fotbollsförbundet. I bakgrundsformuläret undersöktes om undersökningsdeltagarna tidigare 

hade spelat distriktslagsmatcher, ungdomslandskamper samt juniorlandskamper.  

   Grit scale 

Perseverance and passion for long-term goals scale (Duckworth, Peterson, Matthews, & 

Kelly, 2007) ämnar mäta passion i en mer extrem form. Frågeformuläret består av 17 stycken 

påståenden som är fördelade på tre stycken olika kategorier om deltagarens ambitioner, 

intressen och uthållighet. Formuläret är utformat efter en 5gradig likertskala. 1 står för 

”Stämmer inte alls” och 5 står för ”Stämmer precis”. 

   SMS 

Sport Motivation Scale (Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, & Blais, 1995) ämnar 

mäta motiv till varför deltagaren spelar fotboll. Själva formulärets består av 28 stycken frågor 

som är fördelade på sju stycken kategorier. Inre (Nöje att lära sig, Att utföra och Att 

stimuleras), yttre (För att få erkännande, För att slippa skuld och För att utveckla sin identitet) 

och amotivation. Frågorna i formuläret är indelade efter en 7gradig likertskala där 1 står för 

”stämmer inte alls” och 7 står för ”stämmer helt”. 

 

   The self-determination scale 

The self-determination scale (Sheldon., & Deci, 1996) utformades för att mäta individuella 

skillnader i vilken utsträckning människor tenderar att fungera/agera på ett självständigt sätt. 

Formuläret består av 10 stycken frågor som är uppdelade i 2 stycken kategorier. Den första 

kategorin handlar om uppfattningen om sig själv och den andra kategorin handlar om 

uppfattningen om självbestämmandet i de val som berör personens fotbollsspelande. De 2 

kategorierna kan antingen användas separat eller så kan de kombineras till en övergripande 

helhetsbild. Detta formulär är indelat efter en 5 gradig likertskala där 1 står för ”bara A känns 

rätt” och 5 står för ”bara B känns rätt”. 
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   Sport Confidence Inventory 

The Sport Confidence Inventory (Vealey, 1986) består av 15 stycken frågor som är fördelade 

i tre stycken kategorier. Dessa kategorier är kognitiv effektivitet, fysisk färdighet och 

motståndskraft. Detta formulär mäter undersökningsdeltagarnas tro på deras egen förmåga att 

lyckas inom olika prestations situationer inom idrotten. Detta formulär är uppbyggt efter en 7 

gradig likertskala där 1 står för ”kan inte göra det alls” och 7 står för ”helt säker”. 

 

Procedur 

Kontakt togs via telefon och mail med 12 stycken föreningar i Sverige. Efter att ha fått 

kontakt med den ansvariga tränaren i respektive klubb förklarades syftet med studien.  När 

syftet hade förklarats och tränaren godkänt medverkan bestämdes tid, plats och datum för 

undersökningstillfället. Enkäterna delades ut antingen före eller efter lagets träning. Antingen 

fanns båda eller en av författarna alltid närvarande under tiden enkäterna fylldes i. Detta för 

att undersökningsdeltagarna skulle ha möjlighet att ställa eventuella frågor om det uppkom 

några oklarheter. Innan enkäterna delades ut informerades alla undersökningsdeltagare om att 

medverkan var helt frivilligt och att det när som helst kunde avbryta medverkan helt utan 

orsak. Undersökningsdeltagarna informerades även om att alla uppgifter som samlades in 

skulle komma att behandlas konfidentiellt och att alla deltagare skulle förbli anonyma. 

 

Bortfall 

Totalt deltog 103 icke landslagsspelande pojkar och 99 icke landslagsspelande flickor, efter 

bortfall återstod 96 icke landslagsspelande pojkar och 93 icke landslagsspelande flickor. 

Bortfallet av de icke landslagsspelande ungdomarna var 6,44 %. Av landslagsspelarna deltog 

174 pojkar och 108 flickor i studien. Det förekom inget bortfall inom elitgruppen alltså var 

bortfallet 0 %. 

 

Design och analysmetod. 

Resultatet av undersökningen analyserades och sammanställdes med hjälp av SPSS, 

Statistical Packase of Social Siences. En vägs oberoende ANOVA test användes för att 

studera eventuella skillnader mellan elit och amatörspelarna i upplevd motivation och 

självförtroende, samt även skillnader mellan de två könen. Detta gjordes inom variablerna 

motivation och självförtroende. Till variabeln motivation hör kategorierna ambitioner, 

amotivation, IM nöje att lära sig IM att utföra och IM att stimuleras, YM för att få 

erkännande, YM för att slippa skuld och YM för att utveckla sin identitet, uthållighet, samt 
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självbestämmande. Definitionen av IM är inre motivation och definitionen av YM är yttre 

motivation. Till variabeln självförtroende hör kategorierna fysisk färdighet, kognitiv 

effektivitet, motståndskraft, självuppfattning, upplevd kompetens, självutveckling/Identitet.  

 

Resultat 

Tabell 1  

Medelvärden, standardavvikelser samt F-värde inom motivation och självförtroende hos 

Landslagsspelande och icke landslagsspelande ungdomar (Endast signifikanta resultat 

redovisas.) 

 
Variabler Landslag 

(n=282) 

Icke Landslag 

(n=189) 

F-värde 

Bakgrund    

 

Upplevd Kompetens 

 

7.6 (1.4) 

 

6.6 (2.0) 

 

46.0** 

Grit Scale    

 

Ambitioner 

  

3.5 (0.4) 

 

3.4 (0.7) 

 

5.5* 

 

Uthållighet 

 

4.0 (0.5) 

 

3.6 (0.6) 

 

46.7** 

SMS    

 

IM Nöje att lära  

 

5.6 (1.0) 

 

5.1 (1.2) 

 

22.6** 

 

IM att utföra 

 

5.2 (1.2) 

 

5.1 (1.2) 

 

18.0** 

 

IM stimulering 

 

6.0 (0.9) 

 

5.6 (1.2) 

 

22.1** 

 

YM få erkännande 

 

3.1 (1.5) 

 

3.6 (1.5) 

 

17.1** 

 

YM slippa skuld 

 

3.8 (1.5) 

 

4.4 (1.4) 

 

21.3** 

 

YM identitet 

 

3.8 (1.4)  

 

4.3 (1.2) 

 

10.9* 

 

Amotivation 

 

1.5 (0.8) 

 

2.8 (1.6) 

 

128** 

SDS    

 

Självuppfattning 

 

4.2 (0.6) 

 

3.8 (0.8) 

 

27.6** 

 

Självbestämmande 

 

1.9 (0.7) 

 

2.3 (1.0) 

 

28.6** 

SCI    

 

Kognitiv effektivitet 

 

5.6 (0.7) 

 

5.3 (1.0) 

 

10.8* 

 

Fysisk färdighet 

 

5.7 (0.8) 

 

5.3 (1.1) 

 

14.8** 

 

Motståndskraft 

 

5.7 (0.7) 

 

5.4 (1.1.) 

 

10.0* 

Note: Df = 1; *p<.05; **p<.01 
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Resultaten visar att de icke landslagsspelande ungdomarna upplever en signifikant högre nivå 

av amotivation, YM slippa skuld, YM få erkännande och självbestämmande än de 

landslagsspelande ungdomarna i denna studie. Landslagsspelarna uppvisar däremot en 

signifikant högre nivå av ambition, uthållighet, IM Nöje att lära, IM att utföra och IM 

stimulering än vad de icke landslagsspelande ungdomarna gör i denna studie.  

 

Resultaten visar även att landslagsspelarna upplever en signifikant högre nivå av fysisk 

färdighet, kognitiv effektivitet, motståndskraft, självuppfattning och upplevd kompetens än 

vad de spelarna som inte spelar i landslagen gör. De icke landslagsspelande upplever i sin tur 

en signifikant högre nivå av självutveckling/identitet än vad landslagsspelarna gör. 

 

Tabell 2  

Medelvärden, standardavvikelser samt F-värde inom motivation och självförtroende hos 

pojkar och flickor (Endast signifikanta resultat redovisas.) 
Variabler Pojkar 

(n=270) 

Flickor 

(n=201) 

F-värde 

Bakgrund    

 

Upplevd Kompetens 

 

7.7 (1.7) 

 

6.8 (1.7) 

 

19.4** 

Grit Scale    

 

Ambitioner 

  

3.6 (0.5) 

 

3.4 (0.5) 

 

22.7** 

 

Uthållighet 

 

4.0 (0.6) 

 

3.7 (1.8) 

 

20.7** 

SMS    

 

IM Nöje att lära  

 

5.6 (1.1) 

 

5.2 (1.2) 

 

8.4* 

 

IM att utföra 

 

5.2 (1.2) 

 

4.8 (1.3) 

 

11.6* 

 

IM stimulering 

 

5.9 (1.0) 

 

5.6 (1.2) 

 

5.7* 

 

YM få erkännande 

 

3.6 (1.6) 

 

2.0 (1.3) 

 

39.5** 

 

YM slippa skuld 

 

4.2 (1.5) 

 

3.9 (1.4) 

 

7.1* 

 

YM identitet 

 

4.1 (1.4) 

 

3.9 (1.2) 

 

4.8* 

SDS    

 

Självbestämmande 

 

2.1 (1.0) 

 

2.0 (0.8) 

 

8.3* 

SCI    

 

Kognitiv effektivitet 

 

5.7 (0.8) 

 

5.3 (0.8) 

 

17.1** 

 

Fysisk färdighet 

 

5.7 (0.9) 

 

5.3 (0.9) 

 

16.0** 

 

Motståndskraft 

 

5.7 (2.3) 

 

5.4 (0.9) 

 

11.3* 

Note: Df = 1; *p<.05; **p<.01 
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Resultaten visar att pojkarna upplever en signifikant högre nivå av ambition, YM slippa 

skuld, YM får erkännande, självbestämmande, IM nöje att lära och IM stimulering än vad 

flickorna i denna studie gjorde. 

Resultaten visar även att pojkarna upplever en signifikant högre nivå av fysisk färdighet, 

kognitiv effektivitet, uthållighet, IM att utföra, motståndskraft, upplevd kompetens och YM 

identitet än vad flickorna i denna studie gör.    

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att studera och undersöka om det finns några skillnader i 

självförtroende och motivation mellan fotbollslandslagsspelande och icke 

fotbollslandslagsspelande ungdomar i ålder 14-19 år.  

 

Motivation  

   Landslag/icke landslag 

Resultaten visar bland annat att de spelare som inte spelar i landslagen upplever en högre grad 

av amotivation, helt avsaknad av motivation, än vad landslagsspelarna gör. Resultaten visar 

att landslagsspelarna upplever sig själva vara mer ambitiösa inom sitt fotbollsspelande än vad 

de icke landslagsspelande upplever sig vara. Inom variabeln YM slippa skild uppvisade 

resultateten att de icke landslagsspelande upplever en högre grad av YM slippa skuld än vad 

landslagsspelarna gör. De icke landslagsspelande upplevde även en högre grad av YM få 

erkännande än vad landslagsspelarna gjorde. Resultaten inom variabeln uthållighet visade 

däremot att landslagsspelarna upplever sig ha bättre uthållighet än vad de icke 

landslagsspelande anser sig ha. De icke landslagsspelande upplever däremot större känsla av 

självbestämmande inom deras fotboll än vad elitspelarna gör. I denna studie uppmättes 

resultat som visade att de landslagsspelande ungdomarna känner mindre amotivation än vad 

de icke landslagsspelande gör. Dock visade andra resultat i denna studie att de icke 

landslagsspelande känner en högre grad av både inre och yttre motivation jämfört med 

landslagsspelarna. Resultaten som berör amotivation stämmer överens med vad tidigare 

forskning har visat. Sarmento, Catita och Fonseca (2008) fann även de i sin studie att de 

spelare som var amatörer upplevde en högre grad av amotivation till skillnad ifrån 

elitspelarna. En anledning till att de icke landslagsspelande känner större amotivation skulle 

kunna vara att de känner större begränsningar inom sitt fotbollsspelande än vad 

landslagsspelarna gör. Alexandris, Tsorbatzoudis och Grouios (2002) fann, som nämnts 
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tidigare, i sin forskning att spelare på amatörnivå kände att det var dennes egna begränsningar 

som påverkade individen till att bli omotiverad eller motiverad till en uppgift. Competence 

motivation theory menar att individers uppfattning av kontroll kan leda till att individerna 

känner positiva känslor (Harter, 1978, ref i Josefsson & Lindwall, 2010).  Det skulle kunna 

vara att de icke landslagsspelande känner att dem inte har någon större kontroll över deras 

begränsningar. Detta kan då enligt teorin leda till att negativa känslor skapas och dessa 

känslor skulle i sin tur kunna leda till att amotivation uppstår. En annan förklaring skulle 

kunna vara att de landslagsspelande ungdomarna redan har nått den nivån där de vill vara. De 

har troligtvis redan till viss del överträffat dem själva och redan överkommit vissa av de 

begränsningar som tidigare fanns. De upplever möjligtvis en större känsla av kontroll 

gentemot vad de icke landslagsspelande ungdomarna gör. Tidigare forskning inom motivation 

hos elitspelare har påvisat att spelare i de senare tonåren upplever en hög motivation till att 

undvika att misslyckas. Dessa spelare uppvisar då en högre grad av yttre motivation än inre 

motivation. När spelarna befinner sig i de yngre tonåren blir de mer påverkade av vad deras 

omgivning anser om deras fotbollsspelande. Detta visar att spelarna även i de yngre tonåren 

drivs mycket av deras yttre motivation (Stewart & Mayers, 2004).  Resultaten i deras studie 

skiljer sig på så vis ifrån de resultat som uppmätts i denna studie. Detta då landslagsspelarna i 

denna studie uppmättes ha en högre grad av inre motivation än yttre motivation.  

 

   Pojkar/flickor 

Resultaten visar att pojkarna upplever sig vara mer ambitiösa än vad flickorna anser sig vara. 

Resultaten inom de tre dimensionerna av inre motivation visade även att pojkar upplever en 

högre grad av inre motivation än vad flickorna gör. Samma resultat uppmättes även inom de 

tre dimensionerna av variabeln yttre motivation. Pojkarna upplevde sig även ha bättre 

uthållighet än vad flickorna anser sig ha. Flickor upplever lägre känsla av självbestämmande 

än vad pojkar gör inom sitt fotbollsspelande. I denna studie uppmättes resultat som visade att 

pojkarna är mer motiverade till sitt fotbollsspelande än vad flickorna är. Deci och Gagne 

(2005) skriver att self-determination theory menar att en individ själv kan påverka hur denne 

ska uppträda för att undvika att känna skam och skuld. Om individen lyckas med detta kan 

individens motivation förbättras. Crossley och Langdridge (2005) fann i sin studie att män 

rankar sitt idrottande som en av de viktigaste komponenterna till att de ska känna lycka. 

Kvinnor däremot rankade familj, vänner och sitt sociala nätverk som några av deras främsta 

komponenter till att de ska känna lycka. Detta skulle kunna förklara varför pojkarna i denna 

studie uppmättes ha en högre grad av motivation till sitt fotbollsspelande än vad flickorna 
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hade. Detta kan även vara en förklaring till varför pojkarna i denna studie fick högre uppmätt 

resultat inom kategorin ambition än vad flickorna i denna studie fick. Detta på grund av att 

pojkarna möjligen ser sitt fotbollsspelande som en viktigare del av deras liv än vad flickorna 

gör. Pojkarna lägger på så vis ner mer tid, är mer ambitiösa, inom fotbollen än vad flickorna 

möjligen gör. Elofsson (2003) fann även i sin studie att flickor och pojkar tenderar att lägga 

vikt vid olika delar inom idrotten. Han fann att pojkar lägger störst vikt vid att bygga upp sina 

kroppar och att spela i det bästa laget. Flickorna lägger däremot störst vikt vid att framhålla 

idrottens sociala värden. 

 

Självförtroende  

   Landslag/ icke landslag 

Resultaten visar att elitspelarna upplever sig själva ha bättre fysisk färdighet än vad 

amatörspelarna upplever sig ha. Elit uppvisar en högre grad av upplevd kompetens än vad 

amatörspelarna gör. Resultaten visade även att elitspelarna hade en högre grad av 

självuppfattning än vad amatörerna hade. Det kan vara så att elitspelarna upplever och får mer 

indikationer på hur duktiga de är. De spelar redan i ungdomslandslagen och kan på så vis 

lättare jämföra sig med jämnåriga spelare. Amatörerna däremot spelar i lägre serier där 

spelarnas nivåer varierar mer. Findlay och Bowker (2007) fann i sin forskning att det inte 

finns någon stor skillnad mellan elit och amatör atleters upplevda självkänsla och 

självuppfattning. I denna studie uppmättes resultat som visade på det motsatta, att 

elitfotbollsungdomarna har en högre grad av självuppfattning än vad 

amatörfotbollsungdomarna har. Detta kan bero på elitspelarna i denna studie redan vid tidig 

ålder spelar på så pass hög nivå att dem är tillräckligt bra för att få spela i ungdomslandslagen. 

Detta kan då ha gett dessa spelare en bättre uppfattning om hur bra de är i jämförelse med 

andra spelare inom samma åldersgrupp. Bandura (1997) skriver i self-efficacy theory att hur 

en individ tidigare har presterat i en uppgift hör ihop med självförtroendet inför den specifika 

uppgiften. Detta kan vara en anledning till att elit spelarna litar mer på sin egen förmåga att 

prestera bra än vad amatörspelarna gör. Detta för att elitspelarna har lyckats ta sig till 

landslagsnivå genom att ha presterat bra. I denna studie fick som nämnts tidigare elitspelarna 

ett högre uppmätt resultat inom kategorin fysisk färdighet. Bandura (1997) skriver att det 

fysiska tillståndet är en viktig del inom individens upplevda self-efficacy. Han menar att om 

individen känner att han/hon har den fysiska kapaciteten som krävs inför en uppgift kan detta 

generera i ett högre self-efficacy inför den specifika uppgiften. Elitspelarna uppskattade sig 

själva ha bättre fysisk färdighet än vad amatörspelarna hade i denna studie och detta kan vara 
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en anledning till att elitspelarna upplevde sig ha ett bättre självförtroende.  

 

   Pojkar/flickor 

Pojkarna uppvisar en högre grad av fysisk färdighet än vad flickorna gör. Pojkarna uppvisar 

likaså en högre grad av självuppfattning än vad flickorna gör men skillnaden är inte 

signifikant i denna studie. Även inom variabeln upplevd kompetens uppvisar pojkarna ett 

högre värde än vad flickorna gör. Tidigare forskning har påvisat att det finns ett samband 

mellan självuppfattning och idrottande hos unga kvinnor (Griffin & Kirby, 2007). Dock 

visade denna studie att pojkarna hade ett högre värde av självuppfattning än vad flickorna 

hade. Tidigare forskning har funnit att självkänsla och kroppsuppfattning påverkar mäns 

självförtroende i större utsträckning än vad det påverkar kvinnors självförtroende (Griffin & 

Kirby, 2007). Detta kan vara ett skäl till att pojkarna i denna studie uppmättes ha en högre 

nivå av självuppfattning än vad flickorna hade. Eftersom att pojkarna ansåg sig ha en högre 

nivå av fysisk färdighet än vad flickorna hade kan detta generera i att pojkarna är mer nöjda 

med sig själva och på så vis känner ett högre självförtroende än vad flickorna anser sig ha. 

 

Metoddiskussion 

Något som stärker reliabiliteten i studien är att författarna lyckades få en bra spridning på 

undersökningsdeltagarna. Som nämnts tidigare kontaktades lag ifrån spridda delar av Sverige 

samt att de deltagare som fyllde i enkäterna för Svenska Fotbollsförbundet kommer ifrån hela 

landet. Det som kan tänkas minska reliabiliteten i studien är att alla enkäter inte delades ut 

under samma tidsperiod. Vissa enkäter delades ut under försäsongen medan andra delades ut 

under pågående säsong. Vissa av enkäterna delades ut innan träning och vissa efter träning 

och även detta kan ha påverkat reliabiliteten. Detta kan bero på att spelarna har känt sig olika 

motiverade till sitt fotbollsspelande men även till att fylla i enkäten.   

 

Undersökningsdeltagarna kan medvetet eller omedvetet påverka resultaten i en studie. 

Undersökningsdeltagarnas dagsform kan variera från dag till dag och detta kan påverka den 

fysiska och psykiska prestationsförmågan hos deltagarna. Detta kan i sin tur leda till att 

studien påverkas (Hassmén & Hassmén, 2008). Self-efficacy theory menar att det 

känslomässiga tillståndet har stor påverkan på självförtroendet. Tillståndet brukar vara 

förknippat med tiden inför uppgiften (Morris & Summer, 2004). När undersökningsdeltagarna 

skulle fylla i enkäterna till denna studie kan de ha varit påverkade av sitt känslomässiga 

tillstånd. Det kan ha påverkat resultatet av studien då individer anser sig ha bättre 
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självförtroende om de känner sig glada, upprymda och har sinneslugn (Morris & Summer, 

2004). Det kan även ha varit så att undersökningsdeltagarna har blivit påverkade av deras 

egen känsla av kontroll som de kände inför ifyllandet av enkäten. Känslan av kontroll har stor 

betydelse för om en individ känner sig motiverad inför en uppgift eller inte (Harter, 1978, ref i 

Josefsson & Lindwall, 2010).   

 

Implikationer/råd  

I denna studie har det gått att visa att det finns skillnader mellan amatörfotbollsspelande och 

elitfotbollsspelande ungdomars motivation och självförtroende.  

 

För att duktiga amatörer ska lyckas bli elitspelare tror författarna att det är viktigt att spelarna 

får lov att vara med och påverka deras träningar och det som berör själva fotbollsspelandet. 

Detta eftersom att det i denna och tidigare studier har påvisats att spelare som har känslan av 

att de har kontroll blir mer motiverade. Competence motivation theory anser att individers 

uppfattning av kontroll kan resultera i att individerna känner positiva känslor. Dessa känslor 

kan sedan generera i en ökad motivation (Harter, 1978, ref i Josefsson & Lindwall, 2010). 

 

I studien fann författarna resultat som visade att elitspelarna uppfattar att de har en större grad 

av upplevd kontroll än vad amatörspelarna upplever att de har. I studien fann författarna även 

resultat som visade att amatörspelarna känner större amotivation än elitspelarna. Detta tror 

författarna kan vara ett resultat av att amatörerna har större begränsningar än vad eliten har. 

På grund utav detta önskar författarna till studien att tränare runt om i landet låter deras 

spelare vara mer aktiva i planering och upplägg av träning under både försäsong och säsong.  

 

I denna studie har det framkommit resultat som visar att elit spelarna upplever sig ha en bättre 

fysisk färdighet än vad amatör spelarna har. Den fysiska färdigheten hjälper sedan till att 

skapa ett högre självförtroende. Det fysiska tillståndet är en viktig del inom individens 

upplevda self-efficacy (Bandura, 1997). Denna studie tyder på att amatörspelarna inte 

upplever sig ha samma fysiska förmåga som eliten. Detta skulle tränare kunna hjälpa till att 

förbättra genom att tillsammans med spelarna lägga upp ett varierat träningsprogram. Genom 

detta får amatörspelarna en känsla av högre kontroll, vilket ökar motivationen, samt en bättre 

fysisk färdighet vilket ökar självförtroendet. Det främsta rådet är således att låta spelarna vara 

mer aktiva och involverade i planering och upplägg av fotbollsspelandet.  
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Framtida studier 

Med studiens resultat som facit anser författarna att det bör forskas mer om varför vissa 

amatörspelare lyckas bli elitspelare. Vad är det som gör att vissa lyckas medan andra inte gör 

det. Vilka komponenter är det som avgör vilka duktiga amatörer som lyckas bli elitspelare. 

Om det finns två stycken lika duktiga talanger, vad är det då som gör att den ena lyckas 

medan den andra inte gör det. Författarna anser även att det hade varit intressant att göra en 

liknande studie internationellt. Drivs fotbollsspelare i olika länder av olika saker. Finns det 

stora skillnader i t.ex. självförtroende mellan europeiska spelare och sydamerikanska spelare. 

Författarna tror att fotbollsspelare ifrån olika nationer skulle kunna lära sig och utveckla nya 

strategier genom att få ta del av andra länders talangutveckling.  

 

Det hade även varit av intresse att studera vad som gör en flickelitspelare och en 

pojkelitspelare. Är det olika komponenter som skiljer sig åt mellan att en talangfull 

amatörflicka blir elitspelare gentemot att en talangfull amatörpojke blir elitspelare. Krävs det 

samma saker av de båda könen eller finns det några stora skillnader. Inom samma område 

hade det varit intressant att studera vad flick- respektive pojktränare bör göra för att deras 

duktiga amatörer ska ta steget till att bli elitspelare.  

 

En annan intressant aspekt hade varit att forska mer inom området svensk fotboll. Det finns i 

nuläget mycket forskning inom fotbollen. Den största delen av forskningen är dock gjord på 

spelare i och från andra länder. Det svenska fotbollsklimatet skiljer sig på många sätt från 

andra europeiska länder. Därför hade det varit av författarnas intresse att studera mer om 

fotbollen i Sverige. Det hade även varit intressant att se när på säsongen flest talanger 

upptäcks. Om det finns något samband mellan tidsaspekter och talangutveckling. Även här 

hade det varit intressant att studera eventuella internationella skillnader och avvikelser.  
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