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Sammanfattning 

Syftet med den aktuella studien var att inom svenska tipselitlag (1) undersöka samband mel-

lan upplevd talangutvecklingsmiljö, självbestämmande och generellt välmående samt (2) un-

dersöka till vilken grad den upplevda talangutvecklingsmiljön och självbestämmande kan 

predicera spelarens generella välmående. I studien deltog 117 manliga fotbollsspelare i åld-

rarna 14-19 år (M=16,61, Sd=1,05) från fem svenska elitfotbollsföreningars tipselitlag vilka 

spelade i pojkallsvenskan (N=60) eller juniorallsvenskan (N=57). I studien användes Self-

Determination Scale (SDS) för att mäta i vilken utsträckning spelarna upplevde sig fungera på 

ett självbestämmande sätt, General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) för att mäta uppskat-

tad psykisk hälsa och Talent Development Environment Questionnaire (TDEQ) vilken avsåg 

mäta spelarens upplevelse av talangutvecklingsmiljön. Resultatet visade att det fanns positiva 

statistiskt signifikanta samband mellan de tre variablerna upplevd talangutvecklingsmiljö, 

självbestämmande och välmående. Vidare påvisades att upplevd talangutvecklingsmiljö och 

självbestämmande förklarar 27,5% av den totala variansen av generellt välmående hos spelar-

na. Studieresultaten har analyserats och diskuterats i förhållande till modellen för effektiva 

talangutvecklingsmiljöer och Self-Determination Theory samt tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Motivation, självbestämmande, talangutvecklingsmiljö, tipselit, välmående. 
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Abstract 

The purpose of the study at Swedish football academies was (1) to investigate the relationship 

between perceived talent development environment, self-determination and general well-

being and (2) to study how perceived talent development environment and self-determination 

predicted general well-being. 117 male football players aged between 14-19 (M=16,61, 

Sd=1,05) took part of the study. The participants were all members of one out of five elite 

football academies, and they played either in “pojkallsvenskan” (N=60) or in “juniorallsven-

skan” (N=57). Self-Determination Scale (SDS) was used to measure experience of self-

determination, General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) measured perceived general psy-

chological health and Talent Development Environment Questionnaire (TDQE) measured 

how the player’s perceived the talent development environment. The results showed positive 

statistically significant relationships between the variables perceived talent development envi-

ronment, self-determination and general well-being. The results also showed that perceived 

talent development environment and self-determination could explain 27,5% of the variation 

in players general well-being. The results were analyzed and discussed in relation to The 

Model of Effective Talent Development Environments and Self-Determination Theory in ad-

dition to previous research.          

 

Keywords: Motivation, self-determination, Swedish football academies, Talent Development 

Environment, well-being. 
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Introduktion 
 

Forskare är överens om att talangutveckling inom idrotten är ett komplext område att studera 

(Baker, 2012; Fallby, 2006; Farrow, 2012; Renshaw, Davids, Phillips & Kerhervé, 2012; 

Vaeyens, Lenoir, Williams & Philippaerts, 2008). En anledning till detta konstaterande är att 

idrottstalangens utveckling och framgång till olika grad kan influeras av många påverkande 

faktorer och är dynamisk (Gould, Dieffenbach & Moffet, 2002; Simonton, 2001).  

 

Tidigare forskning har ofta undersökt karaktärsdrag och andra egenskaper som påverkar ut-

vecklingen och framgången hos elitidrottare (Martindale, Collins & Abraham, 2007).  Dock 

har det påvisats att en av de faktorer som starkast berör idrottaren är den miljö som skapas av 

tränaren och den kontext idrottaren befinner sig i (Bloom, 1985; Martindale, Collins & 

Daubney, 2005; Henriksen, 2010). Talangutvecklingsmiljön är något som går att kontrollera 

och påverka, det är också något av det mest förenliga med framgångsrik talangutveckling, och 

med tanke på hur mycket resurser som läggs på det, är det också något som är väldigt viktigt 

för föreningar, förbund och inte minst för idrottaren själv (Martindale et al., 2007). Trots detta 

har relativt lite forskning gjorts över vad som kännetecknar en effektiv talangutvecklingsmiljö 

och vilka överordnade mål och metoder som är av relevans för att optimera talangutveckling-

en.             

  

Den utvecklingsmiljö som skapas av tränare och andra i det sociala nätverket influerar idrotta-

rens motivation (Keegan, Spray, Harwood & Lavallee, 2010). Deci och Ryan (2000) menar 

att motivation är en avgörande faktor för alla våra ageranden och graden av ansträngning. Det 

är också en grundläggande faktor för framgång inom idrott och det finns ett starkt samband 

mellan motivation och prestation (Duda & Treasure, 2010; Hardy, Jones & Gould, 1996). För 

att utvecklas och nå topprestationer inom idrott krävs bland annat mycket träning, hängiven-

het, disciplin samt förmåga att återhämta sig från skador och motgångar (Hardy et al., 1996; 

Holt & Dunn, 2004). Motivation kan i dessa avseenden vara en avgörande faktor vilken skil-

jer elitidrottare från de som ”endast” blir väldigt bra (Hardy et al., 1996). Ryan och Deci 

(2000) har påvisat att motivation också påverkar individens kreativitet, vitalitet, självkänsla 

och generella välmående. 

 

Forskning visar att talangutvecklingsmiljön har en betydande inverkan på idrottarens motivat-

ion och välmående (Wang, Sproule, McNeill, Martindale & Lee, 2011). Genom att ytterligare 

undersöka betydelsefulla faktorer som främjar talangutveckling är det möjligt att skapa en 

bättre grund för en effektivare talangutveckling och en mer ändamålsenlig talangutvecklings-

miljö för att unga idrottare ska uppnå sin potential (MacNamara & Collins, 2012; Williams & 

Ford, 2008). Även en mer kontextspecifik forskning inom området för talangutvecklingsmil-

jöer har efterfrågats för att se om eventuella skillnader eller likheter går att finna mellan olika 

kulturer och sporter (Wang et al., 2011). Att studera hur den upplevda talangutvecklingsmil-

jön relaterar till motivation och välmående hos äldre tipselitspelare inom svensk elitfotboll 

kan ge ökad insikt och förståelse för hur talangutvecklingsmiljön kan förbättras och hur duk-

tiga fotbollsspelare med god hälsa kan fostras.   

 

Begreppsdefinitioner 

 

         Idrottstalang. Det som går att utläsa ur tidigare forskning är att det kan vara problema-

tiskt att definiera idrottstalang framförallt på grund av dess dynamiska och multidimensionella 

natur (Simonton, 2001; Vaeyens et al., 2008). Howe, Davidson och Slobodan (1998) definie-

rar talang enligt fem antagande: 1. Talang är delvis medfött. 2. Kunniga personer kan identifi-
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era tidiga indikationer på talang. 3. Tidiga indikationer på talang kan fungera som utgångs-

punkt för vilka som senare kan utveckla hög prestationsförmåga. 4. Endast en minoritet är 

talanger. 5. Talang är relativt domänspecifikt. Denna definition är förhållandevis vedertagen 

inom talangforskningsområdet och kommer i denna studie definiera begreppet idrottstalang. 

Den urvalsgrupp som används i denna studie, fotbollsspelare i pojk- och juniorallsvenskan, 

tillhör eliten i deras åldergrupp och är särskilt utvalda att representera sin elitförening, därför 

kommer dessa definieras som idrottstalanger.         

 

          Talangutveckling. Talangutveckling definieras som tillhandahållandet av den mest 

passande miljön för att idrottaren skall kunna öka sin inlärning och prestation (Abbot & Coll-

lins, 2004). Enligt Cobley, Schorer och Baker (2012) kan detta innebära såväl högkvalitativ 

träning och systematisk instruktion som rådgivning och idrottsvetenskapligt stöd (kunskap om 

styrka och kondition, kostrådgivning, idrottspsykologi etc.) Det innebär också en progressivt 

ökande träning i intensitet, mängd och tid för att vänja och förbereda individen för elitidrott 

på seniornivå (Cobley et al., 2012). Cobley et al. (2012) menar vidare att organisationer som 

erbjuder mer tid för deltagande men inte skapar fysisk-, psykisk- och prestationsanpassning 

och ökning inte bör ses som talangutvecklande miljöer. 

 

          Talangutvecklingsmiljö. Den forskning som finns kring talangutvecklingsmiljöer fo-

kuserar främst på att effektivisera utvecklingsprocessen av idrottstalangen genom att ge rikt-

linjer för vilka faktorer som påverkar denna process samt hur detta kan optimeras (Martindale 

et al., 2005). Talangutvecklingsmiljö definieras i den aktuella studien som ”den kontext vilken 

stödjer utvecklingen av de individer som identifierats som talanger.” (Martindale et al., 2007, 

s. 202).   

 

          Motivation. Motivation ligger till grund för allt mänskligt beteende och kan definieras 

som ansträngningens riktning och intensitet (Sage, 1977; ref i. Weinberg och Gould, 2007). 

Riktning innebär vad individen fokuserar på, intensitet innebär graden av energi som läggs 

ned på uppgiften (Weinberg & Gould, 2007). Ryan och Deci (2000) menar att motivation inte 

enbart innebär till vilken grad en individ drivs till ett visst beteende (hur mycket motivation), 

utan att det även finns olika typer av motivation (vilken orienteringstyp motivationen har). 

Den vanligaste distinktionen mellan olika typer av motivation är intern och extern motivation 

(Ryan & Deci, 2000). Intern motivation innebär att individen utför uppgiften för uppgiftens 

skull, för att intresset för uppgiften kommer inifrån och upplevs tilltalande för individen själv, 

aktiviteten i sig är målet. Med extern motivation menas att aktiviteten blir ett medel för att nå 

målet och drivkraften präglas av att nå yttre belöning såsom att vinna, erhålla pengar eller 

social status (Ryan & Deci, 2000; Vallerand, 2007). Amotivation är även det ett begrepp att ta 

hänsyn till. Amotivation är brist på motivation, exempelvis när individen har en otillräcklig 

intention att agera och inte känner något personlig anledning till det. Detta kan bero på att 

individen ej värderar uppgiften, inte känner sig kompetent nog eller att agerandet inte ger 

några önskade konsekvenser (Ryan & Deci, 2000).        

 

          Självbestämmande. Definitionen av självbestämmande innefattar tre medfödda psyko-

logiska behov; kompetens, tillhörighet samt autonomi (Deci & Ryan, 2002). Behovet av kom-

petens innebär att individen får möjlighet att känna sig duktig, utmaningar ställer krav men 

övergår inte individens förmåga att lyckas. Behovet av tillhörighet syftar till att individen 

känner samhörighet och en koppling till kontexten. Autonomi innebär att individen känner 

frihet till egna val, exempelvis att individen själv valt att delta i en aktivitet och självmant styr 

sitt eget beteende (Deci & Ryan, 2002; Ryan & Deci, 2000). Deci och Ryan (2002) menar att 

dessa tre medfödda psykologiska behov bör tillgodoses av omgivningen och den miljö indivi-
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den befinner sig i, detta eftersom dessa behov av självbestämmande har en nödvändig bety-

delse för optimal funktion, utveckling, prestation, välbefinnande och intern motivation. Neg-

ligeras eller tillgodoses inte dessa behov på ett tillfredställande sätt kan det i stället innebära 

signifikant negativa konsekvenser, såsom minskad ansträngning och ansvarstagande samt 

mental ohälsa (Deci & Ryan, 2000).  

 

          Psykisk hälsa. World Health Organization (WHO) definierar psykisk hälsa som ett 

tillstånd av välbefinnande i vilket en individ kan realiserar hennes egen kapacitet, kan hantera 

normala påfrestningar i livet, kan fungera på ett produktivt och givande sätt, och är kapabel att 

bidra till hennes omgivning (WHO, 2004). I den meningen är psykisk hälsa grunden till väl-

mående och en effektiv funktion för individen och för samhället (WHO, 2004). I den aktuella 

studien kommer psykisk hälsa därav likställas med välmående.  

 

Teoretiska referensramar 

 

          Modellen för effektiva talangutvecklingsmiljöer. Martindale et al. (2005) modell för 

effektiva talangutvecklingsmiljöer påvisar överordnade mål och metoder vilka optimerar ut-

vecklingen av idrottstalanger. Modellen kan ses som en övergripande metod eller ett förhåll-

ningssätt för coaching och talangutvecklingsmiljöer för att utveckla adekvata karaktärsdrag 

som överensstämmer med framgångsrik talangutveckling (Martindale et al., 2007). Genom 

denna teoribaserade och empiriskt grundade referensram betonar Martindale et al. (2005) fem 

nyckelfaktorer för effektiva talangutvecklingsmiljöer; 1. Långsiktiga mål och metoder, 2. Ut-

bredda sammanhängande budskap och stöd, 3. Fokus på adekvat utveckling snarare än selek-

tering och tidig framgång, 4. Individualiserad och kontinuerlig utveckling, 5. Integrerad och 

systematisk helhetsutveckling av idrottaren.  

 

Långsiktiga mål och metoder syftar till att utveckla en långsiktig vision, mening och identitet 

som präglar miljön och kulturen där spelaren befinner sig. Det handlar också om en systema-

tisk planering och implementering där spelaren kontinuerligt kan vidareutvecklas på flera ni-

våer (Martindale et al., 2005). Utbredda sammanhängande budskap och stöd påvisar relevan-

sen av att faktorer som påverkar spelarens utveckling (ex. samhälle, kultur, skola, familj, vän-

ner, tränare, förebilder) förmedlar ett samstämmigt budskap samt stöttar, värderar och fostrar 

spelaren. Ett gemensamt budskap, filosofi, mål och metoder inom och utom talangutveckl-

ingsmiljön gynnar spelarens utveckling, menar Martindale et al. (2005). Nyckelfaktorn fokus 

på adekvat utveckling snarare än tidig framgång belyser främst vikten av att skilja nuvarande 

prestation från potential och undvika tidig selektering. Genom att skapa ett gynnsamt motivat-

ionsklimat med tydliga förväntningar och utveckling av adekvat kunskap och förmågor samt 

en nedtoning på tävling och mer fokus på prestation, menar Martindale et al. (2005) kan 

främja talangutvecklingen eftersom det i tidiga åldrar är väldigt svårt att förutse vilka som 

kommer bli framtida elitidrottare. Individualiserad och kontinuerlig utveckling är den fjärde 

nyckelfaktorn i modellen. Med detta menas att så många barn och ungdomar som möjligt bör 

ges möjligheten att utvecklas på ett individualiserat sätt så länge som möjligt. För att detta 

skall vara möjligt behövs flexibla system som tillåter olika nivåer av prestation och utveckling 

(Martindale et al., 2005). Att uppmärksamma individens utveckling, mål och behov av stöd, 

genom bland annat formella och informella samtal, kan främja en effektivare talangutveckling 

(Bloom, 1985; Gould et al., 2002; Martindale et al., 2005). Den femte nyckelfaktorn, vilken 

präglar hela modellens natur, är en integrerad och systematisk helhetsutveckling av idrottaren. 

Genom att integrera flera aspekter av träning, taktisk, teknisk, fysisk och mental, på ett syste-

matiskt sätt med hänsyn till var idrottarens befinner sig i utvecklingen kan talangutvecklingen 

effektiviseras och optimeras för flera ungdomar. Martindale et al. (2005) belyser med sin mo-
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dell också vikten av ett helhetsperspektiv, där flera faktorer som påverkar utveckling av id-

rottstalangen och flera aspekter i idrottstalangens miljö tas hänsyn till. 

 

         Self-Determination Theory. Self-Determination Theory (SDT) är en etablerad motivat-

ionsteori vilken ökar förståelsen för idrottarens inre psykologiska behov och hur detta påver-

kar individen (Deci & Ryan, 2000; Duda & Treasure, 2010). Främst skiljer SDT mellan bete-

enden som individen utför av egen vilja och beteenden som utförs av mer eller mindre externa 

orsaker. SDT förklarar varför en individ agerar (om det är mer eller mindre självbestämt), hur 

olika former av motivation leder till olika konsekvenser, och vilka sociala förhållanden som 

påverkar optimal funktion och välmående via tillfredställandet av individens inre psykolo-

giska behov (Duda & Treasure, 2010).   

 

Deci och Ryan (2000) menar att det finns tre universellt grundläggande psykologiska behov 

vilka måste tillgodoses för att främja idrottarens optimala funktion, utveckling och välmå-

ende. Dessa tre grundläggande psykologiska behov är kompetens, tillhörighet och autonomi. 

Kompetens tillgodoses genom att individen kan uttrycka sin kapacitet och känna sig duktig 

när denne ställs för utmanande uppgifter. Tillhörighet är behovet av att känna en gemenskap 

och en integration med andra där sociala band ger individen möjlighet att få och ge stöd. Be-

hovet av autonomi tillgodoses genom att individen kan uttrycka sig själv utifrån sina egna 

intressen och värderingar på ett självbestämt sätt, ej att förväxla med ett oberoende av 

andra/självständighet (Deci & Ryan, 2000). 

 

SDT skiljer på tre övergripande nivåer av motivation längst ett kontinuum, bestående av in-

tern-, extern- och amotivation (Deci & Ryan, 2000). Den minst självbestämda typen av moti-

vation är amotivation, då idrottaren inte alls känner någon personlig kontroll i relation till sitt 

idrottande och har varken någon extern eller intern anledning till att idrotta (Duda & Treasure, 

2010). Amotivation kännetecknas ofta av ett uteblivet eller väldigt passivt agerande och kan 

bero på känslor av att uppgiften är omöjlig, en känsla av bristande förmåga eller att idrottaren 

inte värderar aktivitetens konsekvenser och resultat vilket kan leda till att idrottandet upphör 

(Deci & Ryan, 2000). Extern motivation delas längst kontinuumet upp i fyra nivåer av yttre 

reglering (extern reglering, introjektionerad reglering, identifierad reglering och integrerad 

reglering) beroende på grad av själbestämmande. 

 

Extern reglering är den minst självbestämda formen av extern motivation och kännetecknas 

av att idrotta för att erhålla belöningar eller undvika bestraffning, detta för att tillfredsställa 

externa behov och socialt konstruerade möjligheter såsom status (Deci & Ryan, 2000). Intro-

jektionerad reglering innebär att individen idrottar för att denne måste idrotta. Det är en form 

av kontrollerad extern motivation, idrottaren har kontrollen och tvånget till idrottandet kom-

mer inifrån individen själv i form av dåligt samvete, dåligt självförtroende eller ett väldigt 

egoorienterat deltagande (Duda & Treasure, 2010; Ryan & Deci, 2000). Identifierad reglering 

kan kort beskrivas som ett beteende som medel för att nå målen. Beteendet och aktiviteten i 

sig är mer självbestämt och kontrolleras av idrottaren själv men behöver inte vara särskilt 

njutbart utan står endast i linje med de personliga målen och de yttre belöningarna värderas 

högre än glädje (Deci & Ryan, 2000; Duda & Treasure, 2010). Integrerad reglering är den 

nivå av extern motivation som ligger närmast intern motivation på kontinuumet. Det känne-

tecknas av högt självbestämmande och en identifiering med idrotten som grundar sig i egna 

värderingar, behov och mål. En integrerad reglering är den mest självbestämmande formen av 

extern motivation och kan ofta leda till positiva upplevelser, såsom glädje och tillfredsställelse 

med sitt idrottande men beteendet är relaterat till externa konsekvenser där resultat värderas 

och idrottandet i sig är inte enbart målet (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). Intern 
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motivation utgör den andra änden av kontinuumet. Intern motivation och intern reglering in-

nebär den högsta formen av självbestämmande (Ryan & Deci, 2000). Detta kännetecknas av 

att idrottaren är aktiv för sin egen skull och av eget intresse där glädjen och tillfredställelsen 

kommer från själva deltagandet. Fotbollsspelaren spelar fotboll för att det intresserar indivi-

den själv och enbart för att det är roligt och tillfredställande.  

 

SDT menar att beroende på hur väl de tre grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs 

pendlar idrottaren på detta kontinuum och har mer eller mindre självbestämda orsaker till sitt 

beteende och agerande (Duda & Treasure, 2010). Om idrottsmiljön tillfredsställer behoven av 

kompetens, tillhörighet och autonomi hos idrottaren är sannolikheten större att idrottaren upp-

lever en högre grad av intern motivation och självbestämmande, vilket bland annat är relaterat 

till ett högre välmående och en ökad investering i sin idrott, menar Ryan och Deci (2000). 

 

Tidigare forskning 

 

         Talangutvecklingsmiljöer och motivation. Forskning inom området för talangutveckl-

ingsmiljöer har gradvis ökat i omfattning de senaste åren. Istället för att fokusera på hur en 

talang identifieras har istället forskningen riktats mer mot talangutveckling och den miljö där 

talangen fostras. Detta är ett mer medvetet tillvägagångssätt eftersom miljön till stora delar är 

något som går att kontrollera och påverka (Martindale et al., 2007). Samtidigt är det just ut-

vecklingsmiljön som driver utvecklingen av talangen genom att forma, utmana och stödja 

denne, något som visats sig vara grundläggande för senare framgång (Durand-Bush & Sal-

mela, 2002; Gould et al., 2002; Martindale et al., 2005; Martindale et al., 2010). Tidigare 

forskning har också etablerat sambandet mellan talangutvecklingsmiljön och dess påverkan på 

idrottarens motivation (Keegan et al., 2010; Martindale et al., 2005; Sarrazin, Guillet & Cury, 

2001).     

 

I en studie gjord av Wang et al. (2011) undersöktes unga idrottare från Singapore och hur de 

upplevde talangutvecklingsmiljö i relation till SDT och hur det påverkade idrottarens målori-

entering. Singapore är ett land, som så många andra länder, där idrottsframgång prioriteras 

högt och de finansiella belöningarna för framgång är höga. Genom denna kulturella och nat-

ionella struktur, med höga externa motivationsfaktorer, syftade studien till att se hur talangut-

vecklingsmiljön påverkade vilken typ av motivation och mål idrottaren drevs av. Resultaten 

visade att: 1. En högre autonomi relaterade till en högre extern motivation. 2. En högre kom-

petens relaterade till både intern och extern motivation. 3. En högre känsla av tillhörighet var 

negativt relaterat till extern motivation. Ytterliggare resultat från studien visade att ett långsik-

tigt fokus på utveckling är en faktor som starkt relaterar till en prestationsorienterad motivat-

ion och målsättning (Wang et al., 2011). Detta överensstämmer med Martindale et al. (2007) 

forskning och modellen för effektiva talangutvecklingsmiljöer vilka framhåller ett systema-

tiskt och långsiktigt förhållningssätt till talangutveckling. Wang et al. (2011) menar utifrån 

studien att talangutvecklingsmiljöer som fokuserar på en långsiktig utveckling, med ett ade-

kvat socialt stödjande nätverk, kan relatera till en högre upplevd intern motivation hos idrot-

tarna. Den tävlingsinriktade idrottskultur som ändå finns på elitnivå kan påverka en mera ex-

tern motivation och målsättning hos idrottaren, detta kan förklara en högre extern motivation 

vid en känsla av högre autonomi och kompetens hos idrottarna. Att drivas av både en intern 

och extern motivation kan vara fördelaktigt eller rentav nödvändigt i en effektiv talangut-

vecklingsmiljö, menar Wang et al. (2011). Med en idrottskultur och media som framhäver 

externa motivationsfaktorer är det då ännu viktigare för tränare och andra i idrottarens sociala 

nätverk att frambringa den interna motivationen, för en effektiv talangutveckling.   
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Durand-Bush och Salmela (2002) genomförde en studie, med deltagande OS- och VM-

guldmedaljörer, som syftade till att undersöka vilka faktorer som ansågs viktiga i utveckling-

en och bibehållandet av elitidrottande på högsta nivå. En stark tro på att de skulle lyckas samt 

en hög motivation till att träna för att bli bäst belystes som betydande för idrottarens utveckl-

ing. I enighet med Martindale et al. (2005) beskrevs kontextuella faktorer såsom föräldrar, 

tränare, lagkamrater/vänner, stödjande nätverk, andra idrottare och skola/utbildning som ge-

mensamma och viktiga för en god talangutveckling. Träningen involverade flera olika kom-

ponenter, ofta med flera tränare vilka var experter inom sitt område, och all träning influera-

des av kvantitet, kvalitet, intensitet och återhämtning. Vid tävling och match belystes nog-

grann planering, utvärdering, förmåga att hantera press och förväntningar samt ett fokus på 

processen snarare än resultatet i första hand. Durand-Bush och Salmela (2002) belyste dessa 

gemensamma nämnare för utvecklingen av framgångsrika elitidrottare, de menar dock att 

idrottarna i studien tagit olika vägar till toppen.  

 

Just kontext- och miljömässiga faktorer har visat sig påverka idrottstalangens motivationsori-

entering. Deci och Ryan (2000) menar att individens motivation kan bestämmas av egna vär-

deringar och tankar men att signifikanta andra kan ha en viktig roll för idrottstalangens moti-

vation. I en studie av Keegan et al. (2010) undersöktes motivationsrelevanta beteenden från 

signifikanta andra, såsom tränare, familj, vänner, och hur det påverkade motivationen hos 

idrottare i tonåren. Det visade sig att tränare och föräldrar påverkade idrottarens motivation 

genom deras ledarstil, emotionella responser och förberedelsebeteenden. Tränare, föräldrar 

och vänner påverkade idrottarens motivation genom kommunikation och feedback, dock 

skilde det sig mellan vilken typ av feedback som gavs från de olika sociala agenterna (Keegan 

et al., 2010). Mer specifikt var tränaren den som oftare motiverade genom att ge instrukt-

ion/bedömningar, föräldrar hade oftare rollen som stöd och hjälp medan vänner påverkade 

motivationen hos idrottaren genom tävling, samarbete och genom deras sociala relation. 

Sammanfattningsvis går det att säga att resultatet från studien påvisar signifikanta andras roll 

och hur de påverkar idrottarens motivation genom det motivationsklimat de bidrar till. Dock 

påvisar studien att det är en komplex interaktion mellan motivationsrelevanta beteenden och 

dess effekt på idrottarens motivation. Som regel finns det ingen direkt relation mellan beteen-

den från tränare, föräldrar och vänner och dess effekt på motivationen hos idrottaren, snarare 

interagerar alla dessa genom kontextuella, personliga och mellanmänskliga faktorer (Keegan 

et al., 2010).   

 

         Självbestämmande, motivation och välmående. Deci och Ryan (2002) menar att be-

hoven av kompetens, tillhörighet och autonomi måste tillgodoses för att individen skall kunna 

fungera och utvecklas på ett optimalt sätt. Kan idrottsmiljön och den sociala kontexten till-

fredsställa dessa behov hos idrottaren är sannolikheten större att idrottaren upplever en högre 

grad av intern motivation och självbestämmande, vilket är relaterat till ett högre välmående, 

prestation och en ökad investering i sin idrott (Duda & Treasure, 2010; Ryan & Deci, 2000).  

 

Tidigare forskning har belyst att den sociala kontexten är viktig att förstå för att kunna på-

verka idrottarens motivation, prestation och välmående. Mycket forskning har också gjorts för 

att öka förståelsen för hur de tre basala psykologiska behoven påverkas av den sociala kontex-

ten (Duda & Treasure, 2010). Forskning har bland annat visat att relationen mellan tränare 

och idrottaren har betydelse för den interna motivationen och graden av självbestämd extern 

motivation. Kan tränaren visa upp ett autonomi-stödjande beteende, ge struktur och upp-

muntra delaktighet ökar idrottarens interna motivation och självbestämda externa motivation, 

vilket är betydande för idrottarens prestation och fortsatta deltagande (Mageau & Vallerand, 

2003). Även Reinboth, Duda och Ntoumanis (2004) har påvisat tränarens viktiga roll i ut-
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formningen av motivationsklimatet. När tränaren, den sociala kontexten och idrottsmiljön 

tillgodoser behoven av kompetens, tillhörighet och autonomi ökar graden av självbestäm-

mande, investering i idrotten samt idrottarens välmående, tillgodoses inte någon eller några av 

dessa behov kan det dock få motsatta konsekvenser. Reinboth et al. (2004) studie visade mer 

specifikt att en idrottsmiljö vilken är autonomi-stödjande, framhåller utveckling och ansträng-

ning och ger socialt stöd kan maximera tillfredställelsen av en idrottarens psykologiska behov. 

Framförallt framhölls tränarna spela en väldigt aktiv och viktig roll vid träning och tävling. 

Genom att ge idrottaren valmöjligheter, ansvar och uppmuntra självreglering ökade känslan 

av autonomi. Resultatet visade också att tillfällen där idrottaren gavs chansen att känna sig 

”duktig” samt då tränaren visade sig acceptera, bry sig om och värdera idrottaren som männi-

skor och inte enbart som presterande idrottare så höjdes känslan av kompetens och tillhörig-

het.  Motivationsklimatet påverkas även av lagkamrater och vänner (Moreno-Murcia et al., 

2008). Förhöjda former av självbestämd motivation har visat sig relatera till ökad glädje och 

en större hängivenhet till träningen, detta främst genom ett mer prestationsorienterat klimat 

där lagkamrater framhåller personlig utveckling och ansträngning mer än resultat och på detta 

sätt till högre grad tillgodoser de tre grundläggande psykologiska behoven för idrottare, menar 

Moreno-Murcia et al. (2008). 

 

Den sociala kontextens inflytande på idrottarens upplevelse av självbestämmande och moti-

vation har också påvisats i en studie av Gagné (2003). I studien undersöktes 33 kvinnliga 

ungdomselitgymnaster och hur deras motivation till träning och välmående påverkades av 

tränares och föräldrars autonomi-stöd och involvering i idrottandet. Resultatet visade att ju 

mer autonomi-stödjande tränare och föräldrar var desto högre upplevd självbestämd motivat-

ion upplevde gymnasterna. Studien visade också att dagligt tillfredsställande av de tre psyko-

logiska behoven av kompetens, tillhörighet och autonomi under träning ledde till ett ökat 

välmående hos gymnasterna (Gagné, 2003). Denna forskning stöds av Vallerand (1997) som 

belyste sociala faktorer och hur de kan gynna tillfredsställelsen av dessa grundläggande psy-

kologiska behov vilka ökar idrottarens interna motivation och att externa motivationsformer 

kan utvecklas i idrottsmiljöer där ingen hänsyn tas till behovet av kompetens, tillhörighet och 

autonomi. Van de Pol, Kavussanu och Ring (2011) påvisade i en studie att målorientering, 

upplevt motivationsklimat och motivationskonsekvenser också kan skilja sig mellan träning 

och match. Studien, innefattande 410 fotbollsspelare, syftade till att undersöka om a) variation 

och b) skillnad i fotbollsspelarnas målorientering och upplevt motivationsklimat i träning- och 

matchkontext samt c) om kontexten kunde förknippas med målorientering, upplevt motivat-

ionsklimat och ansträngning, glädje och anspänning. Studieresultatet påvisade att resultatmål-

sättning och ett mer resultatorienterat klimat upplevdes öka vid match jämfört med träning, 

samtidigt som ansträngning var negativt relaterat till det resultatorienterade klimatet. Prestat-

ionsmålsättning och ett mer prestationsorienterat motivationsklimat skilde sig inte mellan de 

två kontexterna men ansträngning samt glädje var båda positivt relaterade till prestationsmål-

sättning och spelarna upplevde anstränga sig och glädja sig mer i ett prestationsorienterat mo-

tivationsklimat under träning. Resultatet visade däremot att det fanns en större variation mel-

lan individer än lag i målorientering och upplevt motivationsklimat. Utifrån studiens resultat 

menar Van de Pol et al. (2011) att tränare bör sträva efter att skapa ett prestationsorienterat 

motivationsklimat och prestationsorienterade målsättningar i både träning men särskilt i 

match, där resultatfokuseringen tenderar att höjas. Detta för att uppnå positiva motivations-

konsekvenser hos idrottaren. Resultaten i Van de Pol et al. (2011) studie överensstämmer med 

Martindale et al. (2005), vilka understryker fokus på adekvat utbildning och prestation snarare 

än tidig framgång och att ”vinna” som framgångsmått. 
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Ett prestations- eller resultatorienterat motivationsklimat har i flera studier kopplats ihop med 

självbestämmande och tillfredsställse av de tre grundläggande psykologiska behoven. Duda 

och Hall (2001) menar att ett resultatorienterat klimat främst styrs av yttre omständigheter och 

på så sätt blir det svårare att kontrollera tillfredsställelsen av kompetens, autonomi och tillhö-

righet. En ökad resultatfokusering kan leda till en minskad tillhörighetskänsla, då rivalitet och 

tävlan tar över känslan av samarbete och gemenskap (Duda & Hall, 2001). Det kan också 

minska känslan av kompetens eftersom fokus läggs på att vinna över andra, social jämförelse 

och social acceptans vilket inte alltid är inom idrottarens kontroll, konstaterar Duda och Hall 

(2001). Även Duda och Treasure (2010) framhåller tränare och den sociala kontextens viktiga 

roll i att framhäva den inre motivation i en idrottsvärld som ofta framhåller externa motivat-

ionsfaktorer som något primärt eftersträvansvärt.               

 

I en studie på 236 franska handbollsspelare undersöktes det tränarskapta motivationsklimatet i 

förhållande till SDT ytterligare. Sarrazin, Guillet och Cury (2001) fann i studien att ett resul-

tatorienterat klimat minskade upplevelsen av kompetens, tillhörighet och autonomi medan ett 

mer prestationsorienterat klimat ökade upplevelsen av dessa tre grundläggande behov. En 

ökad upplevelse av att de tre behoven tillfredsställs visade sig även där vara positivt kopplat 

till en högre intern motivation vilket i sin tur negativt korrelerade till s.k. drop-out och avslut 

på idrottandet.  

 

Hollembeak och Amorose (2005) undersökning visade att tränarens beteenden kan påverka 

idrottarens interna motivation. I Hollembeak och Amorose (2005) studie på 280 college idrot-

tare undersöktes hur tränares beteenden (hög frekvens av träning och instruktion, positiv 

feedback, autokratiskt beteende, demokratiskt beteende och socialt stöd) påverkade idrottar-

nas tillfredställelse av de tre psykologiska behoven samt interna motivation. Det visade sig att 

en mer demokratisk ledarstil oftare var att föredra och hade en signifikant positiv indirekt 

korrelation med intern motivation, medan en mer auktoritär ledarstil hade en signifikant nega-

tiv indirekt korrelation på intern motivation. Ledarstilarnas påverkan på idrottarnas interna 

motivation medierades av de tre grundläggande psykologiska behoven på ett signifikant sätt. 

Resultaten visade också att tränarbeteenden som en hög frekvens av träning och instruktion 

samt positiv feedback även de påverkade känslan av kompetens, autonomi och/eller tillhörig-

het, vilka i sin tur förutsåg intern motivation. Dock hade socialt stöd ingen signifikant påver-

kan på de psykologiska behoven eller idrottarens interna motivation. Likt Keegan et al. (2010) 

fann Hollembeak och Amorose (2005) inte heller någon direkt relation mellan tränares bete-

ende och idrottarens motivation. Ett enskilt motivationsrelevant beteende verkar utifrån detta 

alltså vara medierat av andra faktorer.  

 

Inom svenska tipselitföreningar satsas mycket pengar på att utveckla svensk elitfotboll och att 

utveckla unga talanger till framtida elitfotbollsspelare. Tidigare forskning menar att den soci-

ala kontexten har en betydande roll för att tillgodose idrottarens grundläggande psykologiska 

behov och kan påverka den interna motivationen och graden av självbestämmande vilket är 

relaterat till ett högre välmående, prestation och en ökad investering i sin idrott (Duda & 

Treasure, 2010; Ryan & Deci, 2000). Genom att ytterligare undersöka den upplevda talangut-

vecklingsmiljön i relation till motivation och välmående inom en kontext som syftar till att 

fostra och utbilda framtida svenska elitfotbollsspelare är det möjligt att skapa en bättre förstå-

else och en bättre grund för en effektivare talangutveckling. Detta kan också ge en ökad insikt 

i hur svensk fotboll, tränare och övrig kontext kan arbeta för att fostra duktiga och välmående 

spelare inom svensk fotboll.  
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Syfte 

 

Syftet med den aktuella studien är att inom svenska tipselitlag (1) undersöka samband mellan 

upplevd talangutvecklingsmiljö, självbestämmande och generellt välmående samt (2) under-

söka till vilken grad den upplevda talangutvecklingsmiljön och självbestämmande kan predi-

cera spelarens generella välmående.  

 

Hypoteser 

 

(1) Det finns direkta positiva samband mellan variablerna upplevd talangutvecklingsmiljö, 

självbestämmande och generellt välmående. 

(2) Upplevd talangutvecklingsmiljö och självbestämmande predicerar fotbollsspelarens 

generella välmående.    

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I den aktuella studien deltog 117 manliga fotbollsspelare i åldrarna 14-19 år (M=16,61, 

Sd=1,05). Samtliga deltagare tillhörde svenska elitfotbollsföreningars tipselitlag vilka spelade 

i pojkallsvenskan (N=60) eller i juniorallsvenskan (N=57). Spelarna hade tillhört den nuva-

rande elitföreningen i genomsnitt 5,31 år (Sd=4,05). Deltagarna representerade fem olika elit-

fotbollsföreningar geografiskt utspridda över hela landet. Vid val av föreningar gjordes ett 

bekvämlighetsurval med hänsyn till var författaren hade kontakter samt på strategisk basis 

utifrån Föreningen Svensk Elitfotbolls (SEF) certifiering. Syftet med SEF’s certifiering är att 

kvalitetssäkra svenska elitfotbollsföreningar arbete med spelarutveckling i åldrarna 8-19 år. 

Certifieringen grundar sig i en modell vilket framhåller spelar- och ledarutveckling. Utifrån 

modellen värderas elitföreningarna i form av poäng. Föreningar som har en väl utvecklad 

verksamhet och som genererat goda sportsliga resultat vad gäller ungdomsspelare vilka senare 

blivit elitfotbollsspelare graderas med höga poäng och vice versa. Poängen har i certifieringen 

omvandlats till stjärnor (0-5) för att nivåindela föreningarna där 5 stjärnor är maximalt och 

tyder på goda sportsliga resultat av ungdomsverksamheten. I denna studie gjordes urvalet på 

strategisk basis och spelarna representerar föreningar med 0 stjärnor (N=26), 2 stjärnor 

(N=21), 3 stjärnor (N=14), 4 stjärnor (N=21) och 5 stjärnor (N=35). Därtill kommer att hu-

vudtränarna för tipselitlagen i den aktuella studien som lägst får ha ett UEFA A-diplom vad 

gäller tränarutbildning, i enlighet med SEF’s krav.            

 

Etik 

Föreningarna fick vid första kontakten reda på att information angående vilka föreningar som 

deltagit skulle komma att behandlas konfidentiellt. Deltagarna i den aktuella studien fick in-

nan undersökningen läsa igenom och godkänna en informerande samtyckesblankett där de 

gav sitt godkännande för deltagande i studien (se Bilaga 1). I samtycket informerades delta-

garna om att deras individuella svar var konfidentiella. De fick också reda på hur resultatet 

skulle komma att rapporteras. Deltagarna informerades delvis om studiens syfte och att under-

sökningen var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta studien. Eftersom författaren 

närvarade vid datainsamlingen informerades deltagarna också om att ställa frågor om eventu-

ella oklarheter uppkom före, under eller efter undersökningens gång.             

 

Mätinstrument 

I studien användes en sammansatt undersökningsenkät bestående av bakgrundsfrågor samt tre 

mätinstrument, Self-Determination Scale (SDS; Sheldon & Deci, 1996), General Health 
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Questionnaire-12 (GHQ-12; Goldberg et al., 1997) och Talent Development Environment 

Questionnaire (TDEQ; Martindale et al., 2010). SDS samt TDEQ inriktade sig specifikt mot 

fotboll och samtliga tre mätinstrument var översatta från engelska till svenska i den aktuella 

studien.  

 

          Bakgrundsinformation. Undersökningsenkäten inleddes med tio bakgrundsfrågor (se 

Bilaga 2), där deltagarna redogjorde för födelseår, om de gick fotbollsgymnasium (NIU), hur 

många år de spelat i nuvarande elitförening, antal träningstimmar per vecka som var tränar-

ledda alternativt på egen hand samt om de ansåg sig tillhöra startuppställningen när laget 

ställde upp med starkaste startelvan. Vidare fick deltagarna uppskatta hur långt de trodde de 

skulle nå i sin karriär som fotbollsspelare, om de under den gångna säsongen varit borta minst 

en månad på grund av skada samt om de deltagit i någon distrikts- eller landslagsmatch under 

säsongen. 

 

          Self-Determination Scale. Self-Determination Scale (SDS; Sheldon & Deci, 1996) 

mäter i vilken utsträckning individen upplever sig fungera på ett självbestämmande sätt. Detta 

instrument bestod av tio påståenden fördelat på två kategorier. Fem av påståendena tillhörde 

den första kategorin vilken behandlade hur individen upplever sig själv, de fem andra påstå-

endena behandlade den andra kategorin vilken talar om till vilken grad individen upplever sig 

ta egna beslut och själv bestämma över sitt eget beteende. SDS var i denna studie översatt till 

svenska och påståendena reviderade till fotboll. En femgradig skala användes som svarsalter-

nativ där spelarna fick ta ställning till om påstående A eller påstående B passade bäst in på 

just dem. Den femgradiga skalan sträckte sig från 1 (Bara A känns rätt) till 5 (Bara B känns 

rätt). I analysen av data adderades de båda kategorierna ihop till ett totalt värde av självbe-

stämmande. Enligt Sheldon, Ryan och Reis (1996) sträcker sig Cronbach alpha för orginalins-

trumentet från 0,85 till 0,93 i flera studier.    

 

          General Health Questionnaire (GHQ-12). General Health Questionnaire-12 (GHQ-

12; Goldberg et al., 1997) avser mäta uppskattad psykisk hälsa genom en självskattningsen-

kät. GHQ-12 är en vedertagen kortversion av det ursprungliga instrumentet bestående av 60 

frågor (Goldberg et al., 1997; Zulkefly & Baharudin, 2010; Wang & Lin, 2011) och är ett 

mycket använt instrument som översatts till mängder av språk och använts i både kliniska och 

generella populationer där det uppvisat god validitet och reliabilitet (Hankins, 2008). Instru-

mentet i denna studie var översatt från engelska till svenska och för de tolv påståendena an-

vändes en fyrgradig likerskala som svaralternativ vilka sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) 

till 4 (stämmer helt). Sex av påståendena var positivt formulerade medan de sex andra var 

negativt formulerade. Sex av frågorna tillhörde kategorin social dysfunktion, fyra frågor till-

hörde kategorin ångest och två frågor berörde kategorin självförtroende. I denna studie adde-

rades de tre kategorierna ihop till en variabel; upplevd psykisk hälsa. I originalinstrumentet 

sträcker sig Cronbach alpha från 0,83 till 0,93 (Goldberg et al., 1997).   

 

         Talent Development Environment Questionnaire (TDEQ). Talent Development En-

vironment Questionnaire (TDEQ; Martindale et al., 2010) avser mäta idrottarens upplevelse 

av talangutvecklingsmiljön. Instrumentet bygger på empiriskt identifierade nyckelfaktorer 

som kännetecknar effektiva talangutvecklingsmiljöer (Martindale et al., 2007; Martindale et 

al., 2010). TDEQ var i denna studie översatt från engelska till svenska och specifikt reviderat 

till fotboll. Instrumentet bestod av 59 påståenden vilka mätte sju faktorer: långsiktig utveckl-

ing, 24 påståenden; förberedelsekvalité, fem påståenden; kommunikation, sju påståenden; 

förståelse för idrottaren, fyra påståenden; stödjande nätverk, åtta påståenden; utmanande och 

stödjande miljö, fyra påståenden; samt långsiktiga utvecklingsfaktorer, sju påståenden. En 



11 
 

sexgradig likertskala användes som svarsalternativ vilka sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) 

till 6 (stämmer mycket bra). I originalinstrumentet sträcker sig Cronbach alpha från 0,62 till 

0,98, medelvärdet av de sju faktorerna hade ett Cronbach alpha på 0.81 (Martindale et al., 

2010). 

 

Procedur 

Kontakt togs först via e-post sedan via telefon med kontaktpersoner för fem elitfotbollsför-

eningar. Vid första e-postkontakten gavs en kort presentation av författaren och syfte samt 

tillvägagångssätt förklarades. Vid efterföljande telefondialog gavs information angående stu-

dien och samtliga kontaktade föreningar medgav samtycke till att delta i studien. I samband 

med samtycket bestämdes tid och plats för efterföljande datainsamling. Datainsamlingen 

skedde i samband med lagens träning i lokaler anslutna till träningsanläggningen. Tid avsattes 

så att spelarna i lugn och ro hade möjlighet att fylla i enkäterna. Samtliga spelare fick innan 

de började med enkäterna läsa igenom och godkänna ett samtycke med information om den 

aktuella studien, etiska principer och kontaktuppgifter till författaren samt dennes handledare 

(se Bilaga 1). Samtycket var separerat från enkäten så spelarna kunde försäkra sig om att de-

ras svar inte kunde kopplas ihop med namnteckning. Genom författarens närvaro gavs också 

möjlighet för deltagarna att ställa frågor om eventuella oklarheter uppkom före, under eller 

efter undersökningstillfället.   

 

Dataanalys 

Enkätsvaren från undersökningen överfördes och analyserades med hjälp av Statistical Pack-

age of Social Sciences 20.0 (SPSS). Ett reliabilitetstest, Cronbach alpha, genomfördes för 

samtliga undersökta variabler för att säkerställa tillförlitligheten i de översatta och reviderade 

instrumenten. För att undersöka om det fanns några direkta samband mellan upplevd talang-

utvecklingsmiljö, självbestämmande och generellt välmående (Hypotes 1) gjordes enkelrik-

tade korrelationsanalyser, Pearsons R. För att undersöka om upplevd talangutvecklingsmiljö 

och självbestämmande kan predicerar fotbollsspelarens generella välmående (Hypotes 2) 

gjordes en multipel linjär regressionsanalys (enter method).   

 

Resultat 

 

I Tabell 1 redovisas medelvärden, standardavvikelser och Cronbach alpha för samtliga under-

sökta variabler. Resultatet visar höga medelvärden för variablerna upplevt självbestämmande 

och välmående samt medelhöga medelvärden i upplevd talangutvecklingsmiljö. Standardav-

vikelserna för de olika variablerna sträcker sig från 0,38-1,48 och Cronbach alpha sträcker sig 

från 0,55-0,81 i denna studie.  

 

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och Cronbach alpha (α) för undersökta variabler 

(N=117).  

   M Sd α 

TDEQ   3,98 0,64 0,71 

SDS   4,14 0,62 0,55 

  -Perceived choice  4,31 0,97 0,74 

  -Awareness of self  3,97 1,48 0,69 

GHQ-12   3,47 0,38 0,81 
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Hypotes 1 

Resultatet för studiens första hypotes visar att det finns direkta statistiskt signifikanta positiva 

samband mellan variablerna upplevd talangutvecklingsmiljö, självbestämmande och välmå-

ende. Genom enkelriktade korrelationsanalyser, Pearsons R, visade det sig att det finns ett 

statistiskt signifikant positivt samband mellan upplevd talangutvecklingsmiljö och självbe-

stämmande (r = 0,189, p = 0,021). Upplevd talangutvecklingsmiljö och välmående korrele-

rade på ett statistiskt signifikant positivt sätt (r = 0,396, p = 0,001). Det fanns även ett statist-

iskt signifikant positivt samband mellan variablerna självbestämmande och välmående (r = 

0,430, p = 0,001). De statistiskt signifikanta positiva sambanden mellan upplevd talangut-

vecklingsmiljö, självbestämmande och välmående skildrar att spelare som exempelvis tende-

rar att uppleva en mer effektiv talangutvecklingsmiljö också upplever en högre grad av själv-

bestämmande och ett högre välmående. 

 

Hypotes 2 

Resultatet för studiens andra hypotes visar genom en multipel linjär regressionsanalys statist-

iskt signifikanta samband där den upplevda talangutvecklingsmiljön (β = 0,326, p = 0,001) 

och självbestämmande (β = 0,368, p = 0,001) förklarar 27,5% av den totala variansen i gene-

rellt välmående (R
2
adj = 0,275, p = 0,001). De två oberoende variablerna upplevd talangut-

vecklingsmiljö och självbestämmande visar i denna studie alltså kunna predicera 27,5% av 

variansen i generellt välmående hos undersökningspopulationen.  

 

Diskussion 

 

Syftet med den aktuella studien är att inom svenska tipselitlag undersöka samband mellan den 

upplevda talangutvecklingsmiljön, självbestämmande och generellt välmående samt till vilken 

grad upplevd talangutvecklingsmiljö och självbestämmande predicerar fotbollsspelarens gene-

rella välmående. Den deskriptiva data som sammanställts påvisar att fotbollsspelarna upplever 

en relativt effektiv talangutvecklingsmiljö (M=3,98, Sd=0,64), en hög grad av självbestäm-

mande (M=4,14, Sd=0,62) samt ett högt generellt välmående (M=3,47, Sd=0,38), detta sett 

till medelvärden och standardavvikelser för den undersökta populationen. Resultaten av studi-

ens första hypotes visar att det finns statistiskt signifikanta direkta positiva samband mellan 

upplevd talangutvecklingsmiljö, självbestämmande och generellt välmående. Även resultatet 

av studiens andra hypotes påvisar statistiskt signifikanta samband där den upplevda talangut-

vecklingsmiljön och självbestämmande förklarar 27,5% av variansen i fotbollsspelarnas gene-

rella välmående. Dessa resultat kommer att diskuteras i förhållande till de teoretiska referens-

ramar samt tidigare forskning som presenterats. 

 

         Hypotes 1. Modellen för effektiva talangutvecklingsmiljöer belyser ett antal överord-

nade mål och metoder vilka är förenade med en effektiv talangutveckling (Martindale et al., 

2005). De fem nyckelfaktorer som betonas i modellen har genom tidigare forskning knutits 

till idrottarens upplevda självbestämmande, motivation och välmående (Durand-Bush & Sal-

mela, 2002; Keegan et al., 2010; Sarrazin et al., 2001; Wang et al., 2011). Studiens första hy-

potes avsåg undersöka om det fanns något samband mellan variablerna upplevd talangut-

vecklingsmiljö, självbestämmande och välmående i en svensk elitfotbollskontext, i detta fall 

bland äldre tipselitlag i svenska elitfotbollsföreningar. Resultatet visade att det fanns statist-

iskt signifikanta positiva samband mellan de tre undersökta variablerna och relativt höga me-

delvärden uppvisades för den upplevda talangutvecklingsmiljö, självbestämmande och välmå-

ende. Författaren till den aktuella studien vill mena att detta tyder på att de elitsatsande fot-

bollsspelarna i dessa tipselitklubbar upplever en effektiv talangutvecklingsmiljö i enlighet 

med modellen för effektiva talangutvecklingsmiljöer. Fotbollsspelarna uppskattar sig må bra 
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och engagerar sig också självmant i deras fotbollsspelande och de tre grundläggande behoven 

av kompentens, tillhörighet och autonomi tillgodoses generellt på ett adekvat sätt. Detta har, 

enligt Deci och Ryan (2000), en nödvändig betydelse för optimal funktion som idrottsman 

och människa samt för att utvecklas, prestera, skapa inre motivation samt för det generella 

välbefinnandet. En tänkbar anledning till detta studieresultat och de generellt sätt höga vär-

dena i självbestämmande och välmående kan ha att göra med att majoriteten av fotbollsspe-

larna själva väljer att engagera sig i sitt fotbollsspelande samt att de känner sig duktiga på det 

i en utmanande miljö och kan relatera och integrera sig i denna miljö, detta i enlighet med 

SDT (Deci & Ryan, 2000). Fotbollsspelarna upplever också en relativt effektiv talangutveckl-

ingsmiljö. Detta kan möjligen förklaras med att ungdomarna är i en tipselitmiljö vilka ställer 

krav på adekvat utbildade tränare samt att elitföreningarna ingår i SEF’s certifieringsmodell 

vilken framhåller spelar- och ledarutveckling som något väldigt viktigt. En kombination av 

elitföreningarnas eget intresse att bidra med en stimulerande talangutvecklingsmiljö samt 

SEF’s certifieringsmodell frambringar ett större fokus på hur talangutvecklingsmiljön är och 

hur den kan arbetas med och förbättras, vilket kan vara en bidragande orsak till att fotbolls-

spelarna också upplever en effektiv talangutvecklingsmiljö.  

 

Resultatet visade ett statistiskt signifikant positivt samband mellan upplevd talangutveckl-

ingsmiljö och självbestämmande. Detta kan kopplas till tidigare forskning som menar att ef-

fektiva talangutvecklingsmiljöer vilka framhåller ett systematiskt och långsiktigt förhållnings-

sätt och tillgodoser behovet av självbestämmande också har idrottare vilka uppvisar en högre 

intern motivation och en högre grad av självbestämd extern motivation (Martindale et al., 

2007; Reinboth et al., 2004; Wang et al., 2011). Upplevs en mer effektiv talangutvecklings-

miljö läggs också ett större fokus på bland annat ett långsiktigt arbete, stöd, adekvat utveckl-

ing och utbildning samt en integrerad och systematisk helhetsutveckling av fotbollsspelaren 

(Martindale et al., 2005). Detta kan förklara korrelationen mellan upplevd talangutvecklings-

miljö och självbestämmande eftersom mycket av tidigare forskning påvisat att idrottsmiljön 

har en väldigt stor del i tillgodoseendet av idrottarens psykologiska behov. Kan tränare och 

övrig social kontext runt spelaren uppvisa ett autonomi-stödjande beteende, ge struktur, upp-

muntra delaktighet samt framhålla utveckling och ansträngning och ge socialt stöd ökar idrot-

tarens självbestämmande (Gagné, 2003; Mageau & Vallerand, 2003; Reinboth et al., 2004). 

Rent spekulativt ökar dessa beteenden från tränare och övrig social kontext med ett större 

fokus på nyckelfaktorer i en effektiv talangutvecklingsmiljö. Därav kan det positiva samban-

det mellan upplevd talangutvecklingsmiljö och självbestämmande förklaras, menar författaren 

till den aktuella studien.   

 

Dock har flera studier påvisat en komplex interaktion mellan motivationsrelevanta beteenden 

och dess effekt på fotbollsspelarens motivation (Hollembeak & Amorose, 2005; Keegan et al., 

2010). Möjligen är det så att fokus på nyckelfaktorer i modellen för effektiva talangutveckl-

ingsmiljöer (Martindale et al., 2005) skapar enskilda motivationsrelevanta beteenden vilka 

tillgodoser fotbollsspelarens psykologiska behov av kompentens, tillhörighet och autonomi 

vilket är medierade faktorer till en ökad intern motivation, enligt Hollembeak och Amorose 

(2005). Enligt författaren till den aktuella studien kan det vara just tillgodoseendet av dessa tre 

grundläggande psykologiska behov som tränare och den sociala kontexten bör belysa och ta 

mer hänsyn till för att skapa en ännu effektivare talangutvecklingsmiljö och motiverade spe-

lare. Genom detta kan fotbollsspelarens interna motivation och självbestämmande också öka 

vilket är relaterat till ett högre välmående, prestation och en ökad investering i sin idrott 

(Duda & Treasure, 2010; Ryan & Deci, 2000). 
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Resultatet visade också ett direkt positivt samband mellan självbestämmande och generellt 

välmående. Förhöjda former av självbestämd motivation har kopplats ihop med ett ökat väl-

mående, glädje och en större hängivenhet till träning (Moreno-Murcia et al., 2008; Ryan och 

Deci, 2000). Resultatet i denna studie kan till stor del stödjas av SDT som menar att om id-

rottsmiljön tillfredsställer behoven av kompetens, tillhörighet och autonomi hos idrottaren är 

sannolikheten större att idrottaren upplever en högre grad av intern motivation och självbe-

stämmande vilket har visat sig relatera till ett högre välmående även i andra studier (Ryan & 

Deci, 2000). SDT kan också stödja korrelationen mellan upplevd talangutvecklingsmiljö och 

generellt välmående. För att se till den tidigare forskning som presenterats kan sambandet 

mellan upplevd talangutvecklingsmiljö och generellt välmående möjligen förklaras genom 

mellanliggande variabler, såsom självbestämmande, socialt stöd och/eller motivationsklimat. 

Eftersom den aktuella studien endast undersökte upplevd talangutvecklingsmiljö som en vari-

abel och inte tog hänsyn till de sju enskilda underliggande faktorerna går det dock inte att 

uttala sig om något specifikt i talangutvecklingsmiljön som skulle ha ett mer betydande sam-

band med generellt välmående. Däremot har forskning påvisat att det finns ett samband mel-

lan utvecklingsmiljö och generellt välmående vilket kan bekräfta resultatet i den aktuella stu-

dien (Gagné, 2003; Moreno-Murcia et al., 2008; Wang et al., 2011).       

 

Författaren vill mena att de statistiskt signifikanta positiva sambanden mellan självbestäm-

mande och välmående samt upplevd talangutvecklingsmiljö och välmående korrelerade på ett 

relativt starkt sätt. Detta trots att generellt välmående och hälsa är en relativt bred aspekt och 

möjligen kan medieras av andra faktorer inom fotbollspelaren och i dennes miljö förutom den 

upplevda talangutvecklingsmiljön och graden av självbestämmande kopplat till just fotboll, 

vilket var vad som mättes i denna studie. Detta påstående kan stärkas genom att se till 

Cronbach alpha för de tre variablerna och kan till viss del även förklara det låga sambandet 

mellan upplevd talangutvecklingsmiljö och självbestämmande. Dock finns det ändå starka 

belägg, genom tidigare forskning som presenterats och diskuterats ovan, för de statistiskt sig-

nifikanta positiva sambanden mellan de tre variablerna upplevd talangutvecklingsmiljö, själv-

bestämmande och generellt välmående som uppvisades i denna studie.  Vilket också leder in 

på studiens andra hypotes, angående hur upplevd talangutvecklingsmiljö och självbestäm-

mande predicerar och kan förklara variansen i spelarens generella välmående.   

 

         Hypotes 2. Resultatet för studiens andra hypotes visar att det finns ett statistiskt signifi-

kant samband där den upplevda talangutvecklingsmiljön och självbestämmande förklarar 

27,5% av den totala variansen i fotbollsspelarens generella välmående. Författaren till studien 

vill mena att detta resultat är beaktansvärt eftersom generellt välmående som tidigare nämnt 

kan påverkas av många olika faktorer både inom och utom fotbollsmiljön. Upplevd talangtut-

vecklingsmiljö och självbestämmande i en fotbollskontext kan dock ändå förutsäga en relativt 

stor del i spelarens generella välmående sett till denna studies resultat. Studieresultatet bekräf-

tas av tidigare forskning som menar att idrottare generellt sett mår bättre i en idrottsmiljö som 

tillgodoser de psykologiska behoven samt fokuserar mer långsiktigt och på prestation snarare 

än enbart resultat (Martindale et al., 2005; Moreno-Murcia et al., 2008; Reinboth et al., 2004; 

Van de Pol et al., 2011; Wang et al., 2011).  

 

För att koppla studieresultatet till modellen för effektiva talangutvecklingsmiljöer kan sägas 

att modellen till stor del intar ett helhetsperspektiv på idrottaren och flera aspekter i idrottsta-

langens miljö tas hänsyn till. Detta kan rent spekulativt vara en av anledningarna till den rela-

tivt betydande prediktionen av spelarens generella välmående. Exempelvis betonar modellen 

för effektiva talangutvecklingsmiljöer ett fokus på en långsiktig och systematisk utveckling 

något som i flera studier relaterar till ett prestationsorienterat klimat (Martindale et al., 2007; 
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Wang et al., 2011). Ett prestationsorienterat klimat har visat sig vara starkt relaterat till väl-

mående men även tillfredsställandet av de tre psykologiska behoven av kompentens, tillhörig-

het och autonomi är starkt relaterat till ett högre välmående (Deci & Ryan, 2000; Gagné, 

2003; Moreno-Murcia et al., 2008; Wang et al., 2011). Fotbollsspelarna som deltog i studien 

upplevde den talangutvecklingsmiljö de befann sig i som relativt effektiv. Det innebär att flera 

relevanta faktorer för en framgångsrik talangutveckling också tas hänsyn till i deras dagliga 

arbete. I ett resultatorienterat klimat styrs spelarens motivation främst av yttre omständigheter 

och på så sätt blir det också svårare att kontrollera tillfredsställelsen av kompentens, tillhörig-

het och autonomi, i ett mer prestationsorienterat klimat kan däremot dessa grundläggande 

psykologiska behov istället lättare tillgodoses på ett kontrollerat sätt (Duda & Hall, 2001). 

Upplevelsen av en mer effektiv talangutvecklingsmiljö innebär att klimatet, till större delen, 

är mer prestationsorienterat vilket kan förklara prediktionen av spelarens generella välmå-

ende. Genom ett större fokus på nyckelfaktorerna i modellen för effektiv talangutvecklings-

miljö kan ett gynnsamt motivationsklimat skapas och spelarens generella välmående också 

gynnas, menar författaren.  

 

Spelarna i den aktuella studien uppvisade höga värden i självbestämmande vilket visade sig 

predicera spelaren generella välmående till en betydande grad. Reinboth et al. (2004) menar 

att när tränare, social kontext och idrottsmiljö tillgodoser behoven av kompetens, tillhörighet 

och autonomi ökar graden av självbestämmande, investering i idrotten och spelarens välmå-

ende. Även en mer demokratisk ledarstil samt tränarbeteenden såsom instruktion och positiv 

feedback påverkar känslan av kompetens, tillhörighet och autonomi (Hollembeak & Amorose, 

2005). Med utgångspunkt i detta menar författaren att tränare och andra i spelarens sociala 

närhet bör vara medveten om vilka typer av signaler och beteenden som sänds ut till spelaren. 

Eftersom detta är av betydelse för att gynna spelaren välmående. Även Gagné (2003) belyser 

att de tre grundläggande psykologiska behoven bör tillfredsställas dagligen för att gynna spe-

larens välmående. Ett autonomi-stödjande beteende från både tränare och föräldrar kan influ-

era självbestämmandet och spelarens välmående (Gagné, 2003). Wang et al. (2011) menar 

dock att en ökad känsla av autonomi och kompetens är relaterad till en högre extern motivat-

ion. Att en ökad känsla av autonomi och kompetens kan leda till en mer extern motivation kan 

förklaras eftersom idrottskulturen i stort är väldigt tävlingsinriktad på elitnivå (Wang et al., 

2011). En ökad extern motivation och ett minskat självbestämmande kan däremot få negativa 

konsekvenser på spelarens välmående (Reinboth et al., 2004) men även leda till att spelaren 

slutar med idrotten (Sarrazin et al., 2001). Detta menar författaren enbart ökar betydelsen av 

en effektiv och väl fungerande talangutvecklingsmiljö som kan erbjuda ett adekvat socialt 

stöd men också tränare och andra i spelarens närhet som medvetet arbetar för att frambringa 

den interna motivationen hos spelaren för att väga upp yttre motivationsfaktorer vilka ökar 

den externa motivationen. Dock har Van de Pol et al. (2011) påvisat att variationen mellan 

spelares motivationsorientering skiljer sig mer mellan individer än mellan grupper/lag. Vilket 

innebär att tränare och andra bör uppmärksamma spelarna individuellt, för att främja deras 

välmående menar författaren. Detta kan kopplas ihop med modellen för effektiva talangut-

vecklingsmiljöer som belyser att tränare bör uppmärksamma den individuella utvecklingen 

och behov av stöd för att främja varje spelares optimala utveckling (Martindale et al., 2005).  

 

Genom att tränare och den utvecklingsmiljö spelaren befinner sig i förmedlar ett samstämmigt 

budskap där ett större fokus läggs på prestationen och utvecklingsprocessen kan talangut-

vecklingen gynnas. Modellen för effektiva talangutvecklingsmiljöer anser att just samstäm-

miga och utbredda mål, metoder och budskap är en nyckelfaktor för en framgångsrik talang-

utveckling (Martindale et al., 2005). Durand-Bush och Salmela (2002) menar även de att ett 

fokus på processen snarare än resultatet i första hand är en gemensam nämnare för utveckl-
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ingen av framgångsrika idrottare på seniornivå. För att dra paralleller mellan dessa påståenden 

och studiens resultat kan sägas att detta tillvägagångssätt inte enbart ökar chansen för en mer 

framgångsrik talangutveckling sett till antalet elitspelare som kommer från de egna leden, 

framförallt visar studieresultaten att det också gynnas spelarnas generella välmående. På så 

sätt kan både duktiga och välmående spelare fostras inom svensk fotboll.     

 

Vidare menar författaren att det är av betydelse att belysa just målgruppen för denna under-

sökning med anledning av att det är elitsatsande fotbollsungdomar med höga ambitioner, där 

fotboll betyder mycket för individen och är en stor del av dennes liv. Fotbollskarriären är 

starkt sammankopplat med spelarens identitet som person. Med det i resonemanget i åtanke 

kan det spekuleras i om detta är en bidragande orsak till varför fotbollsmässiga faktorer såsom 

upplevd talangutvecklingsmiljö och självbestämmande kopplat till fotboll kan förklara en så 

pass betydande del av den totala variansen i spelarens generella välmående. Rent spekulativt 

skulle möjligen inte den totala variansen förklarats till 27,5% i en annan population, såsom 

icke-elitsatsande ungdomar, amatörer på seniornivå eller yngre ungdomar. Det resonemanget 

väcker viss eftertanke och för att se till studieresultatet från studiens andra hypotes bör därför 

den upplevda talangutvecklingsmiljö och graden självbestämmande tas hänsyn till än mer för 

att gynna fotbollsspelarens välmående och säkerställa att det inte får motsatta konsekvenser. 

För att belysa det som presenterats ovan är det då extra viktigt att tränare och övrig social 

kontext frambringar ett mer prestationsorienterat klimat och tillgodoser spelarens psykolo-

giska behov för att spelarens interna motivation och välmående skall gynnas. På detta sätt kan 

talangutveckling inom svensk fotboll optimeras, så fler duktiga och välmående fotbollsspelare 

kan fostras i en annars resultatorienterad och externt driven idrottskontext.    

 

Metoddiskussion 

Kritik kan riktas mot enkätbatteriets storlek, specifikt mot antalet bakgrundsfrågor, med tanke 

på att alla frågor inte användes i studien. Detta ledde till extra arbete för deltagarna och med 

hänsyn till enkätbatteriets storlek kunde bakgrundfrågorna kortats ned betydligt för att rikta 

deltagarnas energi mot det som var av relevans i förhållande till studiens syfte och öka reliabi-

liteten ytterligare. Datainsamlingen gjordes i samband med lagens träning, några gjorde det 

före träning och några lag genomförde enkäten efter träning. Trots att tid avsatts för ändamå-

let fick författaren känslan av att ett fåtal deltagare inte tog studien på fullt allvar utan snarare 

hade bråttom till eller från träningen. Om möjligt kunde denna problematik lösts genom att 

standardisera ännu mera. Dock är svarsfrekvensen relativt normalfördelad och inga extrem-

värden kan urskiljas vilket kan tyda på att de allra flesta spelare tagit uppgiften på allvar. Re-

liabiliteten kan stärkas med tanke på att författaren var närvarande vid samtliga datainsam-

lingstillfällen trots ett stort geografiskt avstånd mellan klubbarna. Detta möjliggjorde för del-

tagarna att ställa frågor om eventuella oklarheter uppkom men även att liknande omständig-

heter såsom lokal, tidpunkt, stressnivå och dylikt kunde säkerhetsställas. Författarens metod 

av bekvämlighetsurval kan vara en förklarande faktor till denna relativt ojämna fördelning av 

spelare i olika föreningar och möjligen kunde föreningar med ett snarlikt antal spelare valts. 

Även att spelare lämnat föreningen på förhand försvagar reliabiliteten eftersom deras upple-

velse och åsikter inte tas hänsyn till.  

 

Vidare bör det låga alpha-värde för SDS problematiseras. Cronbach alpha för SDS som en 

variabel visade sig i denna studie vara 0,55, vilket kan diskuteras som en icke-acceptabel nivå 

och en begränsning i studien i förhållande till de generella rekommendationerna på 0,70 (Cor-

tina, 1993). Det som dock bör tas hänsyn till är antalet påståenden i enkäten, då Cortina 

(1993) menar att alpha-värdet influeras och ökar med antalet påståenden. Förklaringen är att 

alpha-värdet ger information om i vilken utsträckning påståendena i enkäten korrelerar med 
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varandra. Genom att se på de två underkategorierna i SDS (perceived choice & awareness of 

self) har båda dessa ett starkare Cronbach alpha var för sig och även resultaten uppvisade stat-

istiskt signifikanta samband vilket stärker studiens reliabilitet, menar författaren. Faktumet att 

varje kategori i SDS endast innehöll fem påståenden kan ha påverkat det totala Cronbach alp-

ha för SDS, diskuterar författaren, och trots ett lågt alpha-värde behöver inte resultatet vara 

meningslöst (Cortina, 1993).  

       

Implikationer 

Med utgångspunkt i de aktuella studieresultaten samt tidigare forskning inom området vill 

författaren beröra några tillvägagångssätt som kan optimera välmående och utvecklingen av 

svenska tipselitspelare. Att tränaren har en viktig roll för spelarens utveckling och välmående 

är viktigt att belysa. Genom att tränaren tillgodoser spelarens grundläggande psykologiska 

behov av kompetens, tillhörighet och autonomi gynnas spelarens självbestämmande och in-

terna motivation. Detta är ytterst relevant med anledning av att motivation är en av de mest 

fundamentala faktorerna för framgång inom idrott och det finns ett starkt samband mellan 

motivation och prestation (Duda & Treasure, 2010; Hardy et al., 1996) men också mellan mo-

tivation och välmående (Duda & Treasure, 2010; Deci & Ryan, 2000; Gagné, 2003; Reinboth 

et al., 2004). Möjliga tillvägagångssätt för att tillgodose dessa behov är att tränaren aktivt ar-

betar med att engagera hela gruppen och när tillfälle ges har en mer demokratiskt ledarstil för 

att öka spelarnas känsla av självbestämmande, ansvar och gemenskap men även kompetens. 

Ett större fokus på process- och prestationsmål är även det viktigt att framhålla från tränarens 

sida. En resultatinriktad idrottskultur med mängder av externa belöningar är överhängande 

och det är därför viktigt att tränare men också andra i fotbollsspelarens sociala närhet framhä-

ver ett mer prestationsorienterat klimat där de psykologiska behoven på ett mer kontrollerat 

och medvetet sätt kan tillgodoses och väga upp en externt driven idrottskultur. På detta sätt 

kan spelarens motivation och generella välmående mer aktivt påverkas anser författaren.  

 

I en effektiv talangutvecklingsmiljö bör förening, spelare och tränare vara integrerade men 

också andra aspekter i spelarens miljö såsom skola, familj, vänner, media och samhället i öv-

rigt. Kan samtliga av dessa betydelsefulla influenser integreras och förmedla samstämmiga 

och adekvata budskap, filosofier, mål och metoder gynnar det spelarens utveckling och väl-

mående, tror författaren. Detta kan göras genom långsiktiga mål och metoder som är utbredda 

över flera kontexter i fotbollsspelarens vardag. Författaren menar att detta exempelvis kan 

vara en sammanhängande värdegrund, budskap och visioner från både förening, skola och 

familj vilka influerar spelaren på betydelsefulla men ofta olika sätt. På detta sätt tas ett större 

helhetsperspektiv på fotbollsspelaren och dennes utveckling, vilket kan gynna både utveckl-

ingen som spelare och människa men också dennes generella välmående.  

 

Slutsats 

Författaren menar utifrån studieresultatet som helhet att de höga värden som rapporterades för 

upplevd talangutvecklingsmiljö, självbestämmande och generellt välmående tyder på att tipse-

litspelarna i den aktuella studien upplever en relativt effektiv talangutvecklingsmiljö, där de 

känner en hög grad av självbestämd motivation och ett generellt välmående. Det är ett bra 

betyg till föreningar, tränare och andra i spelarens miljö och samtidigt ett bevis på att arbetet i 

svenska tipselitföreningar är av adekvat karaktär sett till den tidigare forskning som redogjorts 

för. Resultatet från studien påvisade ett samband mellan de tre variablerna upplevd talangut-

vecklingsmiljö, självbestämmande och generellt välmående. Det kan antas att talangutveckl-

ingsmiljön, vilket är något som är inom människors kontroll och kan påverkas, bör beaktas 

ännu mera och aktivt arbetas med för att fostra duktiga och välmående fotbollsspelare.  
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Studieresultatet påvisar också att den upplevda talangutvecklingsmiljön och självbestäm-

mande kan predicera fotbollsspelarens generella välmående på ett betydande sätt. Tillfreds-

ställandet av de tre psykologiska behoven av kompetens, tillhörighet och autonomi kan sägas 

vara av signifikant betydelse för ett ökat välmående. I linje med Reinboth et al. (2004) kan 

understrykas att om dessa behov ej tillgodoses kan det istället få motsatt konsekvens. Även 

den upplevda talangutvecklingsmiljön är av betydelse för spelarens generella välmående. 

Detta framhåller än en gång vikten av att aktivt arbeta för att förbättra talangutvecklingsmil-

jön och få ett helhetsperspektiv där fler påverkande aspekter inkluderas i talangutvecklingen. 

Författaren vill utifrån studiens andra resultat understryka föreningar, tränare och andras be-

tydande roll för fotbollsspelarens välmående. För många av de ungdomar som ingår i tipselit-

verksamheten är fotbollen en stor och viktig del av deras liv, enligt den aktuella studiens re-

sultat förklarar upplevd talangutvecklingsmiljö och självbestämmande 27,5% av den totala 

variansen i spelarens generella välmående. Detta resultat belyser talangutvecklingsmiljön och 

motivationens framstående roll för hur spelarna i de svenska tipselitklubbarnas generella psy-

kiska hälsa är. Det pekar också på föreningar, tränare och andras ansvar att tillgodose en ade-

kvat miljö för att måna om spelarnas välmående och att det inte är något som kan ignoreras 

eller tas förgivet.   

 

Med stöd av de teoretiska referensramar och tidigare forskning samt studieresultatet anser 

författaren sammanfattningsvis att talangutvecklingsmiljön är något svenska tipselitföreningar 

aktivt bör arbeta med och genom teoribaserad praktik hela tiden försöka förbättra och jobba 

efter. Detta för att ta sitt ansvar för fostran av individer som spelar fotboll och deras välmå-

ende men också för att optimera utvecklingen av duktiga och välmående elitfotbollsspelare. 

 

Framtida forskning 

Fler studier behövs inom området för talangutvecklingsmiljöer och hur det påverkar svenska 

fotbollsspelares utveckling. Författaren anser att det vore intressant att undersöka hur upplevd 

talangutvecklingsmiljö predicerar motivation och välmående i föreningar som upplever en bra 

och effektiv respektive bristfällig och ineffektiv talangutvecklingsmiljö, exempelvis genom en 

jämförelsestudie. Upplevd talangutvecklingsmiljö kan också studeras i förhållande till andra 

psykologiska variabler såsom självförtroende, stress, lagsammanhållning eller möjligen pre-

station och resultat i form av en mer longitudinell studie där resultatvariabeln kan vara antalet 

spelare som gått från ungdomslagen hela vägen till elitfotboll på seniornivå. En annan intres-

sant aspekt att undersöka är upplevd talangutvecklingsmiljö i förhållande till skador och om 

detta kan predicera och förebygga uppkomsten av skador hos spelarna. Vidare anser författa-

ren att det är av relevans att ytterligare studera upplevd talangutvecklingsmiljö i förhållande 

till motivation och välmående. Möjligen med en större eller annan population och andra mät-

instrument, men också genom en kvalitativ metod för att skapa en djupare förståelse för den 

upplevda talangutvecklingsmiljön i relation till motivation och välmående.      
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Bilaga 1. 

 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD    15/11 -2012 

Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

Hej Tipselitspelare! 

 

Mitt namn är Johan Bergström och studerar idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Under 

de närmsta månaderna genomför jag en studie hos ett antal tipselitklubbar runt om i Sverige. 

Detta för att undersöka er situation som fotbollsspelare. Förhoppningsvis kan denna under-

sökning resultera i intressanta och användbara resultat som skulle kunna användas för att vi-

dareutveckla svensk ungdomsfotboll och den miljö ni befinner er i.   

 
Denna enkät innehåller ett antal bakgrundsfrågor samt tre frågeformulärer. Följ instruktioner-

na och fyll i så spontant och ärligt du kan. Det finns inga rätt eller fel. Det är viktigt att du 

markerar det alternativ som passar bäst in på hur just DU känner och anser stämma bäst över-

ens med dig själv och din situation. Resultaten kommer enbart redovisas genom gruppvär-

den, på så sätt är studien konfidentiell och ingen kommer se hur just DU svarat. Studien är 

frivillig och du kan avbryta studien när som helst. 

 

Vid frågor känn dig välkommen att kontakta undersökningsledaren eller någon av de andra 

kontaktpersonerna. 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

  

 

Jag har informerats om studiens syfte och hur informationen som samlas in kommer att be-

handlas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt, kan avbryta min med-

verkan utan att ange orsak samt att jag kan ställa frågor. Jag samtycker, genom att gå vidare 

till enkäten, till att medverka i studien som handlar om tipselitspelares situation och den miljö 

de befinner sig i.  

 
 
Namnunderskrift: 

 
 
 
Kontaktpersoner: 

Johan Bergström, undersökningsledare, Psykologiprogrammet, Högskolan i Halmstad. 

Johanb10@student.hh.se - 0702-…… 

 

Andreas Ivarsson, handledare, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad. 

Andreas.Ivarsson@hh.se  - 035 - 16 74 .. 

 

Johan Fallby, beteendevetenskapligt ansvarig SvFF 

Johan.Fallby@svenskfotboll.se – 0703-…… 
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1. Vilket år är du född? 19  
 

2. Går du på fotbollsgymnasium (NIU)? 
     Ja 
Nej 

 

3. Hur många år har du spelat fotboll i din nuvarande förening (räkna 2012 som ett helt 
år)?              År 

 

4. Hur många timmar i veckan tränar du fotboll under en normal vecka?  
Räkna ihop den träning du gör där det finns tränare närvarande. Räkna alla timmar i 
skolan och i ditt lag. 

   0 timmar, ingenting  7 timmar 
 1 timmar   8 timmar 
   2 timmar   9 timmar
   3 timmar   10 timmar 
   4 timmar       11 timmar 
 5 timmar   13 timmar eller mer 
 

5. Hur många timmar i veckan spelar du fotboll på egen hand eller med kompisar under 
en normal vecka (alltså utan tränare)? 

   0 timmar, ingenting  7 timmar 
 1 timmar   8 timmar 
   2 timmar   9 timmar
   3 timmar   10 timmar 
   4 timmar       11 timmar 
 5 timmar   12 timmar 
   6 timmar     13 timmar eller mer 
 
 

6. Om ditt lag spelar med starkaste laguppställningen, är du då en spelare som spelar 
från start, i förstauppställningen i ditt lag? 
     Ja, alltid 
Ibland 
     Nej, aldrig 
 

7. Hur långt tror du att du kommer nå i din karriär som fotbollsspelare? 
     Jag kommer spela internationell fotboll i en av de stora ligorna i Europa 
Jag kommer spela internationell fotboll i en liga utomlands 
     Jag kommer spela elitfotboll i Sverige (Superettan, Allsvenskan) 
     Jag kommer spela fotboll i någon lägre serie i Sverige 
Jag kommer sluta spela innan jag når senioråldern (innan jag fyllt 20 år) 
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8. Har du under denna säsong varit borta från fotbollen minst en månad på grund av 
skada? 
     Ja 
     Nej 
 

9. Har du under denna säsong varit med i något distriktslag och spelat match? 
     Ja 
     Nej 

 

10. Har du under denna säsong varit med i något landslag och spelat match? 
     Ja 
     Nej 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


