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Abstract 

The purpose of the present study was to examine relationships between athletes' perceptions of 

different leadership styles and motivational orientations within the context of sports. Theoretical 

frameworks of transformational; conventional; and laissez-faire leadership - as well as the 

different motivational orientations within Self-Determination Theory (SDT) - were applied. 

Participants were 117 handball and soccer players aged between 16-33 years (M = 19.17, SD = 

3.61). Participants completed questionnaires consisting of the Sport Motivation Scale-II (SMS-

II) to estimate motivational orientations; the Transformational Teaching Questionnaire (TTQ) to 

measure perceived transformational leadership; and parts of the Developmental Leadership 

Questionnaire (DLQ), which intended to measure perceived conventional leadership and 

perceived laissez-faire leadership. The results revealed significant correlations between both 

transformational leadership and intrinsic motivation as well as extrinsic self-determined 

motivation (identified regulation and integrated regulation). Furthermore, results showed 

significant correlations between conventional leadership and non-self-determined motivation 

(external regulation and introjected regulation). The correlation between perceived laissez-faire 

leadership and amotivation was not statistically significant. The results are discussed in relation 

to theories and previous research. Conclusions were that both transformational and conventional 

leadership correlate with athlete's motivation, hence the knowledge of said subjects may be 

meaningful for practical application. The results are in line with previous limited research 

however further research is needed. 

 

Keywords: Conventional leadership, laissez-faire leadership, self-determined motivation, 

transformational leadership
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att inom idrottskontexten studera samband mellan idrottares 

upplevelser av de olika ledarskapsstilarna (1) transformativt, (2) konventionellt och (3) låt-gå 

med olika motivationsinriktningar inom Självbestämmandeteorin (SDT). I studien deltog 117 

handbolls- och fotbollsspelare i åldrarna 16-33 år (M = 19.17, SD = 3.61). Deltagarna besvarade 

enkäter bestående av Sport Motivation Scale-II (SMS-II) för att mäta motivationsinriktning, 

Transformational Teaching Questionnaire (TTQ) för att mäta upplevt transformativt ledarskap 

samt delar av Developmental Leadership Questionnaire (DLQ) vilket avsåg att mäta upplevt 

konventionellt ledarskap och låt-gå ledarskap. Resultaten visade att det fanns statistiskt 

signifikant samband mellan upplevt transformativt ledarskap och inre motivation samt yttre 

självbestämmande motivation (identifierad reglering och integrerad reglering). Vidare visades att 

det fanns statistiskt signifikant samband mellan upplevt konventionellt ledarskap och icke-

självbestämmande motivation (extern reglering och introjicerad reglering). Inget signifikant 

samband visades mellan upplevt låt-gå ledarskap och amotivation. Studieresultaten har 

diskuterats i förhållande till teorier och tidigare forskning där slutsatsen är att både transformativt 

och konventionellt ledarskap har samband med idrottares motivation vilket kan vara betydande 

kunskap för praktisk tillämpning inom idrottskontexten. Studiens resultat ligger i linje med den 

tidigare knapphändiga forskningen inom området men mer forskning behövs. 

  

Nyckelord: Konventionellt ledarskap, låt-gå ledarskap, självbestämmande motivation, 

transformativt ledarskap
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Ledarskapets samband med motivation 

  Inom tävlingsidrotten är goda prestationer och uppnående av framgång betydande. 

Idrottare kan ha olika typer av mål - vare sig det är att ha kul, förbättra prestationer eller vinna 

- inom idrotten och det är därför de väljer att delta i och bedriva respektive idrott. Duda och 

Treasure (2010) menar att idrott är en prestationsaktivitet där motivation är fundamentalt för 

uppnående av prestationer och mål. Även de mest talangfulla idrottarna får svårigheter att 

uppnå full potential utan tillräcklig motivation (Duda & Treasure, 2010). Mer framgångsrika 

idrottare har visats vara drivna av självbestämmande motivation (Mallett & Hanrahan, 2004).  

 Forskare argumenterar för och visar att tränare genom utformande av tränings- och 

tävlingsmiljö, inte bara påverkar idrottares tekniska, taktiska eller fysiologiska utveckling, 

utan även verkar ha möjligheten att inverka på psykologiska faktorer, såsom välmående och 

motivation (Avolio & Bass, 1994; Bass, 2008; Charbonneau, Barling & Kelloway, 2001; 

Crowe, Oades & Vella, 2012; Eriksson, 2006; Gagné, Ryan & Bargmann, 2003; Mageau & 

Vallerand, 2003; Pelletier, Fortier, Vallerand & Briérie, 2001; Vallerand & Losier, 

1999; Vealey, 2005; Woods, 2007). Idrottsvärldens komplexitet!kräver tränare och ledare som 

anpassar ledarskapet efter idrottare, situation och omständigheter inom berörd idrottsgren 

(Vealey, 2005; Vidic & Burton, 2011; Warrick, 2011; Woods, 2007). Långvarigt deltagande 

inom idrott, oavsett tävlings- eller motionskontext, kan bero på individens motivation 

(Vallerand, 2004). Lägre nivåer av motivation och bristande motivation skulle kunna förklara 

unga fotbollsspelares (Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias & Murcia, 2010) och 

handbollsspelares avhopp från idrotten (Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier & Cury, 2002). 

Därigenom kan det i den moderna idrottsrörelsen finnas behov av tränare som främjar 

motivationen hos idrottare. Charbonneau et al. (2001) har påpekat att det därför vore 

intressant att göra jämförelser mellan transaktionell och transformativ ledarskapsstil - i 
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förhållande till inre och yttre motivation. Syftet med följande studie är således att undersöka 

samband mellan idrottares upplevelser av ledarskapsstilar och idrottares motivation.  

 

Ledarskap  

 Yukl (2013) och Bass (2008) skriver att det finns nästintill lika många definitioner av 

begreppet ledarskap som det finns forskare som försökt definiera det. Även Warrick (2011) 

menar att det sällan skrivits så mycket, inom ett och samma område, som om ledarskap. 

Khanin (2007) anser att ledarskap är kreativa dialoger mellan ledare och följare där båda 

parter lär från varandra och växer så att följare så småningom kan anta egna ledarroller. 

Chelladurai (2007) belyser att ledarskap är mer vad ledaren gör och inte vad denne är. Både 

Yukl (2013) och Vidic och Burton (2011) menar att dagens psykologiska forskning står inför 

svårigheter i oförmågan att ge en konsekvent sammanhållande definition av begreppet 

ledarskap.  

      Hur ledarskap förklaras bör därför bero på vilket syfte definitionen skall tjäna (Bass, 

2008; Yukl, 2013). Till följd av bristande konsensus inom fältet väljer skrivande att utgå från 

Horns (2008, s. 240) bredare definition, som förklarar att ledarskap är en beteendeprocess 

vilken influerar individer och grupper mot uppsatta mål. Detta görs i samstämmighet med 

Yukl (2013) som menar att det samtliga försök till definiering haft gemensamt, är just den 

beteendeprocess där människor påverkar andra i syfte att guida, strukturera och underlätta 

aktiviteter samt relationer i grupper eller organisationer. 

 

Motivation 

 Motivation ses som bränslet till varför individer väljer att delta i eller utföra olika 

aktiviteter i livet (Vallerand & Losier, 1999). Motivation definieras enligt Vallerand (2004) 
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och Vealey (2005) som ett komplext begrepp vilket innefattar inre och yttre faktorer vilka 

påverkar individers intention, riktning, intensitet och ihärdighet av beteenden.  

 Skrivande utgår från att motivation kan delas upp i inre, yttre och amotivation vilket 

Deci och Ryan (2000) traditionellt sett menar. Inre motivation har en hög grad av 

självbestämmande, yttre motivation kan delas upp i både självbestämmande och icke-

självbestämmande motivation medan amotivation innebär frånvaro av motivation. 

Självbestämmande innebär ett självständigt, självvalt deltagande i aktiviteter samt tankar och 

känslor som inte influeras eller styrs av andra i omgivningen. Icke-självbestämmande menas 

istället vara att individens val styrs av yttre omständigheter (Mallett, 2005). 

 

Fullskalig ledarskapsmodell  

 Teoretiskt menar Bass (2008) att ledarskapsstilar är individers varierande mönster av 

interaktiva beteenden vilka påverkar följare. Det finns många olika benämningar för ledares 

beteendestilar, Vidic och Burton (2011) nämner betjänande, transformativ, transaktionell och 

låt-gå ledarskap (laissez-faire) som vanligt förekommande typer av ledarskap inom 

idrottskontexten. Även West (2012) belyser att transformativt respektive transaktionellt 

ledarskap är två dominerande beteendestilar inom ledarskap för grupper.  

 Den amerikanska teorin om transformativt och transaktionellt ledarskap (Bass, 2008) 

har av Larsson (2001) vidareutvecklats och anpassats till svensk kultur. Den 

svenskutvecklade ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap (UL) benämner istället det 

transformativa ledarskapet för utvecklande ledarskap och det transaktionella ledarskapet för 

konventionellt ledarskap (Larsson, 2006a). Larsson (2006a), Larsson och Eid (2012) samt 

Larsson och Hyllengren (2013) beskriver, socialpsykologiskt, i UL att ledares faktiska 

beteende är resultatet av ett samspel mellan ledarens egenskaper och omgivningens karaktär. 

UL skulle enligt Larsson, Carlstedt, Johansson och Andersson (2001) kunna användas som en 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

7 

översiktlig bild av ledarskapsstilar där utvecklande (transformativt) ledarskap ses som 

ytterlighet på en aktiv och effektiv sida medan låt-gå ledarskap ses som en passiv och 

ineffektiv extremitet. Mellan de två extremiteterna återfinns det konventionella 

(transaktionella) ledarskapet och dess underliggande komponenter. Nedan kommer en 

sammansättning av den amerikanska teorin och den svenskutvecklade teorin att beskrivas i en 

fullskalig ledarskapsmodell (Larsson et al., 2001; Larsson, 2006a) (se Figur 1 och 2, s. 10-

11).  

 

  Transformativt ledarskap. Transformativ ledarskapsstil innefattar ledare som är 

ideal eller förebilder vilka inspirerar, visar omsorg och empati gentemot följare, organisation 

och samhälle (Avolio & Bass, 1994; Bass, 2008). Transformativt ledarskap menas bestå av de 

underliggande dimensionerna idealiserat inflytande, inspirerande motiverande, intellektuellt 

stimulerande och individuellt hänsynstagande (Avolio & Bass, 1994; Avolio, Bass & Jung, 

1999; Bass, 2008). 

      Idealiserat inflytande reflekteras i ledares förmåga att tillhandahålla tydlighet för 

vision och uppdrag. Ledaren ingjuter stolthet i vad som behöver göras, vinner respekt och 

tillit genom moraliskt ledande med etiska standarder. Ledaren överväger även andras behov 

framför egna samt undviker att använda makt för egen vinning, vilket främjar följares 

övertygelse att lägga extra ihållande ansträngningar och beslutsamhet för att uppnå 

extraordinära mål (Avolio & Bass, 1994; Bass, 2008). 

      Inspirerande motiverande menar Bass (2008) vara ledares kommunicering av höga 

förväntningar, tillförande av mening till utmanande mål samt inspiration och motivation 

genom att formulera tydliga visioner vilka tilltalar följarna. Sammanhållning uppmuntras och 

ledaren visar entusiasm och optimism (Avolio & Bass, 1994). 
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      Vidare menar Bass (2008) samt Avolio och Bass (1994) att transformativ 

ledarskapsstil kännetecknas av intellektuellt stimulerande genom att: uppmuntra till nya och 

bättre tillvägagångssätt att genomföra uppgifter, fostra kreativitet och innovation, ifrågasätta 

antaganden samt främja intelligens och problemlösning. 

      Individuellt hänsynstagande menar Bass (2008) att ledaren påvisar genom att visa 

personligt intresse för följare och deras utveckling i en stödjande arbetsmiljö där hänsyn till 

individuella skillnader tas. Individuellt hänsynstagande innefattar även skapandet av 

personliga relationer till följarna genom att bland annat komma ihåg namn och tidigare 

konversationer, uppmuntra till tvåvägskommunikation och nya inlärningssätt för följarna. 

Ledaren försöker se personen i en helhet snarare än att endast beakta denne som anställd, 

vidare lyssnar ledaren effektivt på följarna samt är medveten om deras angelägenheter 

(Avolio & Bass, 1994; Bass, 2008).  

      Sammanfattningsvis innebär konceptet att transformativa ledare agerar förebilder 

genom uppvisande av integritet och rättvisa, sätter tydliga mål, har höga förväntningar, 

uppmuntrar människor och deras innovativa tänkande. Vidare formulerar de även visioner, 

tillhandahåller stöd och erkännande samt berör känslor och passioner vilket får individer att 

bortse från egna intressen under strävan mot högre mål (Avolio & Bass, 1994; Atwater, 

Dionne, Spangler & Yammarino, 2004; Bass, 2008; Charbonneau et al., 2001; Stenling & 

Tafvelin, 2013; Warrick, 2011).  

 

 Konventionellt/transaktionellt ledarskap. Avolio och Bass (1994) samt Bass (2008) 

beskriver transaktionellt ledarskap som en process av socialt utbyte där belöning ges till 

följare efter uppnående av effektiva prestationer. Vid sämre prestationer och misslyckanden 

tillrättavisas istället följaren genom tilldelande av negativa påföljder (t.ex. ”sitta på bänken” 

om idrottaren presterar dåligt vid tävling). Teorin om transaktionellt ledarskap omarbetades 
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av Larsson et al. (2003) eftersom forskarna menade att viss kulturanpassning var nödvändig 

då ny kunskap blivit tillgänglig utifrån en svensk studie (Larsson et al., 2001) på området. 

Den svenska modellen (UL) benämner beteenden liknande det transaktionella ledarskapet för 

konventionell ledarskapsstil (Larsson et al., 2003; Larsson, 2006a). Konventionell 

ledarskapsstil bygger, enligt Larsson (2006a), på dimensionerna krav och belöning samt 

kontroll.  

      Dimensionen krav och belöning består av de två komponenterna som kallas 

eftersträva överenskommelser samt piska och morot (Larsson, 2006a). Eftersträvande av 

överenskommelser anses aningen mer positiv och Larsson et al. (2003) och Larsson (2006a) 

skriver att ledare som ofta använder denna typ av ledarbeteende tenderar att uppvisa mer 

transformativ ledarskapsstil. De ledare vars beteende präglas av den aningen mer negativa 

komponenten piska och morot, tros ha större benägenhet att överkontrollera följare.  

      Kontrolldimensionen innebär att ledaren är kontrollerande och uppmuntrar följarna till 

överdriven noggrannhet (Larsson et al., 2003; Larsson, 2006a). Larsson (2006a) delar upp 

denna dimension i två komponenter som kallas vidta nödvändiga åtgärder och överkontroll. 

Detta görs eftersom förstnämnd menas innefatta målinriktade ledarbeteenden förenade med 

inspiration och omtanke medan överkontroll istället är målinriktade ledarbeteenden 

kombinerade med aktivt felsökande och bristande omtanke. Ledare som vidtar nödvändiga 

åtgärder kontrollerar alltså följarna men inspirerar och visar hänsyn, medan ledare som 

överkontrollerar har svårt att släppa på ansvar och därför övervakar följares utförande av 

uppgifter samt korrigerar varje avvikelse från planeringen (Larsson, 2006a). 

 Dimensionerna av konventionell ledarskapsstil (krav och belöning samt kontroll) delas 

alltså upp i positiva komponenter (eftersträva överenskommelser och vidta nödvändiga 

åtgärder) och negativa komponenter (piska och morot samt överkontroll) vilket konceptuellt 
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skiljer ledarskapsstilen från den amerikanska teorin om transaktionellt ledarskap (Larsson & 

Hyllengren, 2013) (se Figur 1, s. 10).   

       

 Låt-gå ledarskap.!Ledarskap som präglas av frånvarande ledning benämns av Bass 

(2008) och Larsson (2006a) som låt-gå ledarskap, vilket enligt Larsson (2006a) inte behöver 

någon vidare uppdelning i lägre dimensioner såsom transformativ och konventionell 

ledarskapsstil. Ledare med denna beteendestil låter ofta bli att ta ställning i viktiga frågor 

(t.ex. beslut om träningsupplägg), är likgiltiga, undantar sig ansvar och finner anledningar att 

dra sig undan när beslut skall fattas (Larsson, 2006a). Bass (2008) påpekar att låt-gå ledarskap 

ger följare mycket frihet till bland annat beslutsfattande vilket kan leda till att följare upplever 

att de inte får den hjälp de behöver för att utföra arbetsuppgifter. Vidare menar Bass (2008) 

att ledare som skapar möjlighet för följare att uppleva autonomi är positivt för främjande av 

deras arbetsprestationer. Emellertid skriver författaren att alltför stor frihet istället kan skapa 

förvirring och känslor av inkompetens hos följare.  

 

 

 
Figur 1. Modifierad, hypotetisk relation mellan ledarskapsstilar (Larsson & Eid, 2012, s.179).  
* Idealiserat Inflytande (II), Inspirerande Motiverande (IM), Intellektuellt Stimulerande (IS) 
och Individuellt Hänsynstagande (IH).  
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Figur 2. Modifierad översikt av en fullskalig ledarskapsmodell (Bass, 2008; Larsson, 2006a). 
* Exempel på kännetecknande beteenden inom de olika ledarskapsstilarna. 
 

Ledarskapsstilar Dimensioner av 
ledarskapsstilar 

Underliggande 
komponenter  

Kännetecknande beteenden* 

 

 

 

 

Transformativt 
ledarskap 

(Utvecklande) 

Idealiserat 
inflytande  

 

 

 

Uppträder respektfullt och 
förtroendeingivande, sätter andras 
behov framför egna, moraliskt 
och etiskt korrekt ledande, 
undviker att använda makt för 
egen vinning. 

Inspirerande 
motiverande  

 Inspirerar och motiverar genom 
tydliga utmanande mål och 
visioner samt är entusiastisk och 
optimistisk. 

Intellektuellt 
stimulerande  

 Fostrar kreativitet, främjar 
intelligens och problemlösning. 

Individuellt 
hänsynstagande  

 

 Stödjande genom skapande av 
personliga relationer, tar hänsyn 
till individuella skillnader och 
uppmuntrar till autonomt 
beteende och 
tvåvägskommunikation. 

 

 

 

 

Konventionellt 
ledarskap 

(Transaktionellt) 

Krav och 
belöning 

(Kontinuerligt 
belönande) 

Eftersträva 
överenskommelse 

Kompromissar genom 
tvåvägskommunikation. 

Piska och morot 

 

Belönar vid måluppfyllelse och 
goda prestationer samt tilldelar 
negativa påföljder vid 
misslyckanden. 

Kontroll 

(Ledning med 
avvikelse) 

Vidta nödvändiga 
åtgärder 

(Aktiv ledning 
med avvikelse) 

Målinriktat beteende tillsammans 
med inspiration och omtanke. 

Överkontroll 

(Passiv ledning 
med avvikelse) 

Målinriktat beteende kombinerat 
med aktivt felsökande och 
bristande omtanke. Svårt att 
släppa ifrån sig ansvar, korrigerar 
avvikelser. 

Låt-gå 
ledarskap 

(Laissez-faire) 

  Frånvaro av ledning. Undviker att 
ta beslut, är likgiltiga och 
frånsäger sig ansvar. 
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Relationer mellan ledarskapsstilar  

 Larsson et al. (2003) och Larsson (2006a) menar att transformativt ledarskap och de 

positiva komponenterna av konventionellt ledarskap bör uppfattas som komplementära 

snarare än motsatser. Den avgörande skillnaden mellan konventionellt och transformativt 

ledarskap anses vara hur medarbetarna motiveras (Avolio & Bass, 1994; Bass, 2008; Larsson, 

2006a; Vealey, 2005). Konventionella ledare tenderar att vara mer kontrollerande och 

hänvisar oftare till regler och ramverk än till gemensamma värderingar, mål och intressen 

(Larsson, 2006a). Larsson (2006a) menar att följden av detta ofta blir att följarna utför 

arbetsuppgifterna men att de inte känner någon större motivation till ytterligare ansträngning. 

Transformativa ledare får däremot medarbetare att omfamna samma långsiktiga mål som han 

eller hon själv och drivkraften hos medarbetarna kommer därför i större utsträckning inifrån 

dem själva (Avolio & Bass, 1994; Bass, 2008; Vidic & Burton, 2011; Larsson, 2006a). 

Howell och Avolio (1993) påpekar dock att även konventionellt ledarskap kan få följare att 

uppnå överenskomna mål. 

      Ledarskapsstilar kan även delas upp i autonomi-stödjande och kontrollerande 

(Vallerand & Losier, 1999). Den autonomi-stödjande ledarskapsstilen menas till exempel 

lämna utrymme till följare att själva fatta vissa beslut, ge instruerande feedback och se 

individen, medan en kontrollerande ledarskapsstil interagerar med följarna på ett 

bestämmande och krävande sätt (Álvarez, Balaguer, Castillo & Duda, 2009; Mageau & 

Vallerand, 2003; Vallerand & Losier, 1999). Den autonomi-stödjande ledarskapsstilen består 

av beteenden som även kännetecknar dimensionen individuellt hänsynstagande 

(transformativt ledarskap), därför borde de två ledarskapsstilarna kunna liknas vid varandra. 

Detta instämmer även Stenling och Tafvelin (2013) med då de menar att båda 

ledarskapsstilarna främjar följares självbestämmande och frihet. Den kontrollerande 
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ledarskapsstilen å andra sidan kan liknas vid det konventionella ledarskapsbeteendet eftersom 

detta har en dimension beskriven som kontrollerande. 

       Ledarbeteendens uppdelning i ledarskapsstilar bör dock inte enligt Larsson (2006a) 

ses som någon typologi, eftersom alla ledare använder olika stilar och frekvenser av 

beteenden i större eller mindre grad. !En ledare kan därmed uppvisa tendenser till 

transformativt ledarskap medan denne även kan tillämpa konventionella beteenden då 

situationer kräver det.  

 

Motivationsteorier  

 Idrottsmotivation menas enligt Duda och Treasure (2010) vara multifacetterat 

eftersom motivation förmodas påverkas av både idrottarnas psykologiska tendenser och av 

den sociala omgivning där idrottarna tränar, tävlar och utvecklas. Motivation kan enligt 

Vallerand (2004) delas upp i tre allmänna nivåer vilka är situationsspecifik motivation, 

kontextuell motivation och global motivation. Den situationsspecifika motivationen innebär 

den motivation en individ upplever för en särskild situation vid en viss tidpunkt. Kontextuell 

motivation ses istället som den mer generella motivationsorienteringen en individ har till en 

domän i livet såsom motivationen denne upplever till idrott eller utbildning. Den kontextuella 

motivationen påverkas av uppgiften, omgivningen och individuella skillnader (Vallerand, 

2004). En fotbollsspelare kan till exempel uppleva högre inre motivation för uppgiften att 

genomföra en fotbollsträning än för en löprunda i skogen. Omgivningen kan påverka genom 

strukturella variabler (t.ex. vilken division laget spelar i), motivationsklimat samt 

interpersonella variabler (t.ex. tränarens ledarskapsstil). De individuella skillnaderna kan 

härröras från den globala motivation en individ har, vilket sålunda påverkar individers 

varierande kontextuella motivationsorienteringar (Vallerand, 2004). Den globala nivån 
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påverkas av individens karaktärsdrag och speglar den generella motivationen individen har (i 

form av inre, yttre eller amotivation) till omgivningen. 

  

 Självbestämmandeteorin. Self-determination theory (SDT) som på svenska kallas 

Självbestämmandeteorin (ref. i Deci & Ryan 2004; Duda & Treasure, 2010) skiljer på de 

beteenden som utförs till följd av frivillighet/autonomi och på de som utförs på grund av, mer 

eller mindre, yttre omständigheter. I SDT menas vidare att anledningen till att individer deltar, 

engagerar sig i och fortsätter med en aktivitet kan ses på ett motivationskontinuum av 

självbestämmande (Deci & Ryan, 1985; 2004; Amorose & Andersson-Butcher, 2007). 

Kontinuumet sträcks från amotivation till yttre motivation till den mest självbestämmande 

inre motivationen (se Figur 3). 

 

 M m 
mmmmm m 

Amotivation 

Yttre motivation 

Inre 
motivation 

Extern 
reglering 

Introjicerad 
reglering 

Identifierad 
reglering 

Integrerad 
reglering 

Icke-självbestämmande motivation Självbestämmande motivation 

 
Figur 3. Självbestämmandeteorins motivationskontinuum, modifierad från Deci och Ryan 
(2000, s.237). 
 

           Amotivation ses som generell brist på vilja och motivation vilket kan leda till känslor 

av inkompetens och kan speglas i att individen inte längre vet varför denne exempelvis utövar 

sin idrott. Idrottare som är amotiverade utför beteenden utan intentioner eller är utan avsikt att 

agera. En individ som istället till största del styrs av yttre motivation, utför aktiviteter för 

exempelvis materiella skäl eller social status (Deci & Ryan, 2004). Den yttre motivationen 

består dessutom av fyra subskalor av reglering (Deci & Ryan, 1985, 2004). Extern reglering 

är en icke-självbestämmande motivationsinriktning där individen utför ett beteende av tvång 

från signifikant annan eller för att få belöning utanför idrotten (Deci & Ryan, 2004; Duda & 
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Treasure, 2010; Vallerand, 2004). Introjicerad reglering är den andra subskalan av yttre 

motivation där individen utför en aktivitet mer av upplevd yttre påtryckning än av eget val. 

Typiskt för denna motivation är känslor av ”måste” och ”borde” gällande deltagande i 

aktivitet (Deci & Ryan, 2004; Duda & Treasure, 2010; Ryan & Deci, 2000; Vallerand, 2004). 

Den tredje motivationsinriktningen kallas identifierad reglering vilken betyder att individen 

på eget val utför beteendet i syfte att uppnå personligt värderade mål. Beteendet är då mer 

kontrollerat och självbestämmande vilket gör att beteendet värderas högre (Deci & Ryan, 

2004; Duda & Treasure, 2010; Mageau & Vallerand, 2003; Vallerand, 2004). Den fjärde 

inriktningen av yttre motivation kallas integrerad reglering vilken är den mest 

självbestämmande av de fyra subskalorna. I integrerad reglering identifierar sig individen med 

aktiviteten, värderingarna har med andra ord blivit internaliserade. Med internalisering menas 

att individen exempelvis beter sig i linje med egna upplevda tankar och värderingar. Dock 

utförs aktiviteten fortfarande för att uppnå mål och inte endast för själva glädjen av aktiviteten 

(Deci & Ryan, 2004; Vallerand, 2004). En inre motiverad individ utför däremot beteendet av 

eget val för glädjen och tillfredsställelsen som upplevs och är associerad med att utföra 

aktiviteten (Deci & Ryan, 2004; Duda & Treasure, 2010). 

      Mallett (2005) fördjupar teorin om självbestämmande motivation genom att ytterligare 

förtydliga skillnaden mellan de yttre reglerade motivationsinriktningarna. Yttre icke 

självbestämmande motivation innefattas av de yttre motivationsformerna introjicerad 

reglering och extern reglering medan yttre självbestämmande motivation menas inkludera de 

yttre motivationsformerna integrerad reglering och identifierad reglering. Med andra ord 

särskiljs dessa motivationsinriktningar utifrån om en individ utför ett beteende med 

upplevelser av ett eget val eller inte (Mallet, 2005).  
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 Tillfredställelse av tre psykologiska behov. En central del i den socialkognitiva SDT 

(Deci & Ryan, 2004; Amorose & Anderson-Butcher, 2007) är att självbestämmande 

motivation influeras av huruvida de psykologiska behoven av upplevd kompetens, autonomi 

och tillhörighet tillfredsställs. Kompetens beskrivs vara när individen upplever en tillräcklig 

förmåga vilket därigenom skapar en känsla av ett framgångsrikt beteende. Känsla av 

autonomi är upplevelser av kontroll över egna handlingar samt att individen ser sig själv som 

upphovet till beteendet medan tillhörighet menas vara en gedigen känsla av samhörighet och 

relation till andra (Deci & Ryan, 2004). Ur begreppsmässigt perspektiv menas att uppfyllelse 

av individers behov för upplevd kompetens, autonomi och tillhörighet bidrar till psykologisk 

utveckling och välmående där individer blir inre motiverade till att söka situationer och 

erfarenheter där behoven tillfredsställs ytterligare (Álvarez et al., 2009; Ryan & Deci, 2000; 

Vallerand & Losier, 1999).  

      En individ vars motivation präglas av inre motiv - eller åtminstone av 

självbestämmande motivation – förväntas erfara positiva utfall medan individer med bristande 

självbestämmande motivation tros genomgå fler negativa konsekvenser (Vallerand & Losier, 

1999). Konsekvenserna kan bland annat vara varierande upplevelser av känslor och huruvida 

personen väljer att fortsatt delta inom exempelvis idrotten, vilket skulle kunna innebära 

karriärsavslut (Deci & Ryan, 2000; Pelletier et al., 2001; Vallerand & Losier, 1999).  

 

Motivation och ledarskap  

 Tränares beteende har i idrottskontexten benämnts som en av de mest avgörande 

påverkningsaspekterna på idrottsutövares motivation (Hollembeak & Amorose, 2005; 

Mageau & Vallerand, 2003). Studier inom idrottskontexten har påvisat och försökt tydliggöra 

relationen mellan upplevt ledarbeteende och idrottares motivation (Amorose & Anderson-

Butcher, 2007; Álvarez et al., 2009; Charbonneau et al., 2001; Hollembeak & Amorose, 
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2005) där exempelvis en studie (Horn, Bloom, Berglund & Packard, 2011) visat att idrottare 

med hög inre motivation föredrar en viss typ av ledarskapsstilar. I en studie på 195 

idrottsstudenter visade Horn et al. (2011) att inre motiverade individer föredrog demokratiska 

tränare som främjar exempelvis socialt stöd, positiv och informativ feedback. Idrottare med 

bristande motivation eller motivationsinriktningen extern reglering föredrog autokratiska och 

bestraffningsorienterade tränare. Demokratiska tränare är individfokuserade, samarbetsvilliga 

och måna om relationer, medan autokratiska tränare är mer vinstfokuserade, strikt 

strukturerade och uppgiftsorienterade (Weinberg & Gould, 2011). Dessa skulle kunna liknas 

vid transformativ respektive konventionell ledarskapsstil eftersom väsentliga beteenden är 

snarlika. Amorose och Horn (2000) visade att 17-23 åriga amerikanska idrottande 

högskolestudenter var mer inre motiverade när de upplevde att tränaren var demokratisk, 

genom bland annat positiv och informationsberikad feedback, än de som upplevde tränaren 

som bestraffningsorienterad eller ignorerande. Woods (2007) poängterar dock att det inte är 

alla idrottare som drar fördel av demokratiska tränare, de idrottare som är mer självständiga 

individer antas påverkas mer positivt av detta tränarbeteende medan exempelvis en del 

lagidrottare ibland fungerar bättre under ledning av autokratiska tränare. 

 

 Upplevd kompetens, autonomi och tillhörighet som mediator. Tillfredsställelse av 

de tre psykologiska behoven (upplevd kompetens, autonomi och tillhörighet) från SDT antyds 

vara länken mellan upplevt tränarbeteende och idrottares motivationsorientering i ett antal 

studier (Álvarez et al., 2009; Amorose & Andersson-Butcher, 2007; Hollembeak & Amorose, 

2005). Syftet i Amorose och Anderson-Butchers (2007) kvantitativa tvärsnittsstudie var att 

undersöka om upplevt autonomi-stödjande beteende hos tränare korrelerar med idrottares 

motivation. Vidare ville forskarna undersöka om de tre behoven medierade sambandet mellan 

tränares autonomi-stödjande beteende och idrottares motivation. Forskarna visade genom ett 
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urval av 581 amerikanska gymnasie- och högskoleidrottare inom både individuella- och 

lagidrotter, att de tre psykologiska behoven var positiva förutsägelser rörande idrottares 

motivationsorientering. Desto mer kompetens, autonomi och tillhörighet idrottarna upplevde 

desto mer självbestämmande motivation upplevde också deltagarna. Tränares autonomi-

stödjande beteende korrelerade positivt med de tre psykologiska behoven.  

      De tre psykologiska behoven i SDT har även visats mediera sambandet mellan inre 

motivation och upplevt tränarbeteende i Hollembeak och Amoroses (2005) kvantitativa 

amerikanska studie på 280 idrottande högskolestudenter. Resultaten i studien indikerar att en 

ledarskapsstil, som kännetecknas av instruerande och positiv feedback samt demokratiska och 

autokratiska beteenden, visade signifikant positivt samband med upplevd kompetens, 

autonomi och tillhörighet vilket i sin tur förutspådde inre motivation. Liknande undersökte 

Álvarez et al. (2009) samband mellan upplevd autonomi-stödjande ledarskapsstil och 

uppfyllelse av unga fotbollsspelande pojkars psykologiska behov, definierade genom SDT. 

Även Álvarez et al. (2009) påvisade positiv korrelation mellan självbestämmande motivation 

och upplevelser av autonomi-stödjande ledarbeteende vilket även visades medieras av ökad 

upplevd autonomi, kompetens och tillhörighet. Detta har även Gagné et al. (2003) visat 

genom en studie med gymnaster – som till följd av att de upplevde tränares och föräldrars 

stöd som mer autonomt – uppvisade mer självbestämmande motivation. Likaså Pelletier et al. 

(2001) har visat positivt samband mellan upplevt autonomiskt stöd och självbestämmande 

motivationsformer. 

     Ett ledarskapsbeteende som ger idrottare möjlighet att uppleva autonomi, tillhörighet 

och kompetens borde alltså enligt Álvarez et al. (2009), Amorose och Anderson-Butcher 

(2007), Amorose och Horn (2000), Gagné et al. (2003) samt Hollembeak och Amorose 

(2005) ha samband med förhöjd självbestämmande motivation. Vidic och Burton (2011) 

förklarar bland annat transformativ-, konventionell- och låt-gå ledarskapsstilar som placerade 
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längs ett kontinuum, där transformativa ledare bättre anses främja idrottares utveckling mot 

inre motivation i jämförelse med de andra två.  

 Framgångsrika ledare inom idrotten, såsom transformativa, menas med teoretisk 

utgångspunkt positivt kunna påverka idrottares prestation och tillfredsställelse (Chelladurai, 

2007; Horn, 2008; Vealey, 2005) samt även deras motivation (Horn, 2008; Mageau & 

Vallerand, 2003). Det sistnämnda förstärks ytterligare genom ett fåtal empiriska studier inom 

idrottskontexten (ex. Vidic & Burton, 2011; Charbonneau et al., 2001; Price & Weiss, 2013) 

vilka har undersökt det transformativa ledarskapets korrelation med motivation, där forskare 

(Charbonneau et al., 2001; Lee, Kim & Kang, 2013; Rowold, 2006) har påpekat behovet av 

att i framtiden ytterligare utröna samband mellan inre motivation och upplevt transformativt 

tränarbeteende.  

 

 Transformativt ledarskap och motivation. Transformativt ledarskap har inom 

näringslivet och militärväsendet visats vara relaterat till att motivera och inspirera följare 

(Kane & Tremble, 2000; Wang & Gagné, 2013). Wang och Gagné (2013) undersökte 

uppfattningen av transformativa ledares beteenden och hur det korrelerade med följares 

tillfredsställelse av de psykologiska behoven i SDT. Uppfyllelse av upplevd kompetens, 

tillhörighet och autonomi hos 288 näringslivsanställda visades korrelera positivt med 

autonom arbetsmotivation. Transformativ ledarskapsstil anses teoretiskt, enligt Warrick 

(2011) och West (2012), kunna frambringa positiva förändringar hos individer och grupper 

där följares medvetenhet kring uppgiften samt deras enskilda betydelse ökar vilket leder till 

förhöjd motivation. Resultaten från Kane och Trembles (2000) omfattande studie med 3204 

soldater visar att transformativa ledarbeteenden har samband med och förutspår följares 

arbetsrelaterade motivation och känslomässiga åtaganden. 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

20 

      Inom idrottskontexten är forskningen gällande transformativt och konventionellt 

ledarskap dock generellt knapphändig (Rowold, 2006; Stenling & Tafvelin, 2013; Smith, 

Arthur, Hardy, Callow & Williams, 2013) och än mindre forskning med fokus på sambandet 

till följares motivation finns tillgänglig (Charbonneau et al., 2001).  

 Charbonneau et al. (2001) undersökte sambandet mellan transformativt tränarskap och 

idrottares prestationer genom mediatorn inre motivation. Studien hade en korttids- och 

longitudinell design där 168 universitetsidrottare svarade på självskattningsformulär om det 

upplevda ledarskapet samt kring den inre motivationen. Resultatet gav stöd för inre 

motivation som en medierande faktor mellan transformativt tränarskap och idrottares 

framgångsrika prestationer. Liknande diskuterar Vidic och Burton (2011) att följares 

motivation skulle kunna vara en konsekvens av ledarens beteende, varpå de i större 

utsträckning borde vara inre motiverade om ledaren ger idrottarna möjlighet att tillgodose de 

psykologiska behoven i SDT. Enligt Vidic och Burton (2001) kan transformativa ledare 

möjliggöra detta. Resultaten i en empirisk surveystudie – med 412 kvinnliga 

ungdomsfotbollsspelare av Price och Weiss (2013) – visade också att tränarens transformativa 

beteende positivt korrelerade med upplevd kompetens, inre motivation, glädje, lagkänsla och 

självförtroende.  

      Rowold (2006) genomförde en undersökning på kampsportare med syfte att bland 

annat undersöka om idrottstränares transformativa, konventionella och låt-gå ledarskapsstilar 

var effektiva. Med effektivitet menade forskaren en förhöjning av idrottares motivation, 

prestation och tillfredsställelse. Resultatet i studien visade att både konventionellt och 

transformativt ledarskap positivt korrelerade med tränares effektivitet samt att korrelationen 

var starkare när ledarskapsstilen var transformativ.  

      Baserat på tidigare forskning verkar transformativ ledarskapsstil ha samband med 

idrottares inre motivation. Lee et al. (2013) menar dock att tränare vanligtvis inte tillämpar 
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enbart beteenden som präglar transformativ ledarskapsstil i verkligheten. Vidare påpekas att 

det är viktigt att vara medveten om att samma ledare kan utöva både transformativt och 

konventionellt ledarskap. Framgångsrika coacher är de som lär sig anpassa beteenden efter 

människorna de leder, till skräddarsydda stilar lämpade för befintlig situation och individ (Lee 

et al., 2013; Vidic & Burton, 2011). 

       

 Konventionellt ledarskap och motivation inom idrott. Amorose och Horn (2000) 

visade att gymnasieidrottare som tränades av demokratiska ledare, vilka delgav idrottarna 

positiv feedback, förutspådde idrottarnas inre motivation. Vidare diskuterar forskarna att 

autokratiska tränare som ger mindre feedback till idrottarna skulle kunna förutspå lägre nivåer 

av självbestämmande motivation. Liknande visade Pelletier et al. (2001) att 

självbestämmande motivationsformer hos 13-22 åriga simmare negativt korrelerade med 

tränare som uppvisade ett mer kontrollerande ledarbeteende.  

     En tränare som är kontrollerande och som inte låter idrottare ta egna initiativ, genom 

autonomi och självstyrning, leder även teoretiskt enligt Vallerand (2004) till en minskning av 

idrottares inre motivation och identifierade reglering samt främjar idrottares introjicerade 

reglering, externa reglering samt amotivation. Skillnaden mellan transformativa och 

konventionella ledare verkar främst vara att de transformativa ledarna får följare att uppleva 

en inre motivation medan konventionella ledare motiverar genom bland annat krav och 

belöning (Avolio & Bass, 1994; Bass, 2008; Vealey, 2005). Detta skulle möjligen kunna leda 

till högre nivåer av yttre motivation istället för inre motivation likt Deci och Ryans (2004) 

antagande som menar att belöningar kan sänka den inre motivationen och istället främja den 

yttre.  
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 Låt-gå ledarskap och motivation inom idrott. Vidic och Burton (2011) diskuterar 

att det saknas empiriska forskningskonklusioner på konceptet låt-gå ledarskap inom 

idrottskontexten. Likväl föreslår Vidic och Burton (2011) att undvikande, låt-gå ledarskap, 

borde leda till lägre nivåer av inre motivation, än vad både transformativt och konventionellt 

ledarskap gör, samt även eventuellt leda till amotivation. Sarrazin et al. (2002) resonerar kring 

att lägre nivåer av självbestämmande motivation hos idrottare förväntas leda till intentioner att 

hoppa av idrotten vilket idrottare senare även riskerar att göra om inte 

motivationsinriktningen förändras. Mer forskning verkar fortsatt behövas på området.  

 Flertalet internationella studier på idrottsområdet som undersökt transformativt, 

konventionellt och låt-gå ledarskap (ex. Charbonneau et al., 2001; Lee et al., 2013; Vidic & 

Burton, 2011) har använt sig av mätinstrumentet Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ; Avolio, Bass & Jung, 1999). Dock har Leong och Fischer (2011) genom metaanalys, 

av 40 artiklar från 18 länder, visat signifikanta variationer mellan olika nationaliteters 

utvärdering av ledarskapsbeteenden till följd av kulturella skillnader.  

      Amorose och Anderson-Butcher (2007) påpekar att framtida studier bör fortsätta att 

utforska fler möjliga faktorer av ledarskapet och dess påverkan på motivation inom idrotten. 

Forskare (Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Rowold, 2006) belyser även att multipla 

dimensioner av upplevt ledarskapsbeteende bör undersökas i kombination med idrottares 

motivation för att mer detaljerat analysera skillnader mellan olika ledarskapsstilar.  

 

Syfte 

      Flera forskare (Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Charbonneau et al., 2001; Lee et 

al., 2013; Rowold, 2006) har påpekat behovet av att ytterligare undersöka samband mellan 

motivation och upplevt ledarskap. Syftet med aktuell studie är således att undersöka om det 
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finns samband mellan idrottares upplevelser av de olika ledarskapsstilarna - transformativt, 

konventionellt och låt-gå ledarskap - och olika motivationsinriktningar.  

 

 Frågeställningar.  

1. a. Finns det positivt samband mellan upplevd transformativ ledarskapsstil och inre 

motivation? 

b. Finns det positivt samband mellan upplevd transformativ ledarskapsstil och yttre 

självbestämmande motivation mätt genom identifierad reglering och integrerad 

reglering? 

2. Finns det positivt samband mellan upplevd konventionell ledarskapsstil och icke-

självbestämmande yttre motivation mätt genom extern reglering och introjicerad 

reglering? 

3. Finns det samband mellan upplevd låt-gå ledarskapsstil och amotivation?  

 

Metod  

Studiedeltagare 

      I aktuell studie deltog 117 handbolls- (n = 77) och fotbollsspelare (n = 40) i 

åldrarna 16-33 (M = 19.17, SD = 3.61), där 74 var män i åldrarna 16-33 (M = 19.13, SD = 

3.85) och 43 var kvinnor i åldrarna 16-28 (M = 19.23, SD = 3.22). Idrottarna var både juniorer 

och seniorer där majoriteten (53.8 %) hade känt sina respektive tränare i mer än ett år. Antalet 

deltagare i studien var initialt 126 men nio exkluderades på grund av ej tillräckligt ifyllda 

enkäter (n = 6) eller till följd av att deltagaren känt tränaren för kort tid (n = 3).  
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Etik  

      Föreningstränare informerades om studiens huvudsakliga syfte samt delgavs 

information kring etiska aspekter och tillfrågades om samtycke, samt möjligheten att senare 

delges studiens resultat. Samtliga tränare medgav samtycke och fick kontaktuppgifter till 

skrivande för att vid behov kunna nå dem. Deltagarna i studien informerades inför ifyllande 

av formulären, både muntligt och skriftligt (Bilaga 1), kring deras anonymitet, rätten att inte 

fullfölja studien och frivilligheten att delta samt även att resultaten senare skulle 

redovisas. Någon av de båda författarna närvarade vid samtliga datainsamlingstillfällen vilket 

möjliggjorde eventuella frågor före, under eller efter enkätundersökningen. Vidare var 

samtliga deltagare 16 år eller äldre eftersom barn som fyllt 15 år och förstår forskningens 

innebörd för sig själv, ska informeras kring etiska rättigheter och samtycka till deltagande 

(Forskning som involverar barn, 2013). Samtliga deltagare gav sitt samtycke och insamlad 

data förvaras där inga obehöriga har tillgång till den. 

   

Mätinstrumenten  

      Avsikten var att mäta olika variabler vid ett enda mättillfälle vilket ledde till en 

tvärsnittsdesign i enkätundersökningen. Tre olika mätinstrument användes: svenska 

översättningar av Sport Motivation Scale-II (SMS-II; Pelletier, Rocchi, Vallerand, Deci & 

Ryan, 2013) och Transformational Teaching Questionnaire (TTQ; Beauchamp, Barling, Li, 

Morton, Keith & Zumbo, 2010) samt delarna kring konventionellt respektive låt-gå ledarskap 

från Developmental Leadership Questionnaire (DLQ; Larsson, 2006b; Larsson et al., 2003). 

Enkäten inleddes även med några kortare bakgrundsfrågor (Bilaga 2) för att författarna skulle 

kunna skapa en uppfattning om studiens deltagare. En ruta för samtycke av deltagande i 

studien fanns även på detta blad.  
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 Sport Motivation Scale-II. Sport Motivation Scale-II (SMS-II; Pelletier et al., 

2013) mäter idrottares motivation genom totalt 18 påståenden inom sex motivationsformer 

(tre påstående per motivationsinriktning) vilka visats ha god faktorstruktur och 

konstruktvaliditet (Pelletier et al., 2013). I aktuell studie användes en svensk översättning av 

SMS-II (Bilaga 3a) vilken mäter motivationsformerna amotivation, extern 

reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och inre 

motivation på en Likert-skala från ett till sju. Spelarna fick ta ställning till vad som stämde 

bäst in på dem utifrån den sjugradiga skalan vilken löpte från Stämmer inte alls (1) 

till Stämmer mycket bra (7). Den engelska originalversionens Cronbach´s alfa för 

varje motivationsinriktning har visats generera goda koefficienter för alla av instrumentets 

subskalor, förutom den introjicerad reglering vilken än dock är på acceptabel nivå (α 0.73-

0.86, Pelletier et al., 2013).   

  

 Transformational Teaching Questionnaire. I aktuell studie användes en svensk 

översättning av Transformational Teaching Questionnaire (TTQ; Beauchamp et al., 2010). 

Den översatta TTQn är modifierat för att passa idrottskontexten och mäter idrottares 

upplevelser av ledares uppvisade beteenden med utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen gällande transformativt ledarskap (Stenling & Tafvelin, 2013) (Bilaga 3b). Det 

svenska instrumentet TTQ är speciellt anpassad för idrottande ungdomar.  

 Instrumentet består av 16 påståenden inom fyra dimensioner (med fyra frågor per 

dimension) för transformativt ledarskap. De fyra dimensionerna är idealiserat inflytande (II), 

inspirerande motiverande (IM), intellektuellt stimulerande (IS) och individualiserat 

hänsynstagande (IH). Påståendena i TTQ inleds med prefixet ”Min tränare…” följt av 

exempelvis ”agerar som en person jag ser upp till” (II) och ”försöker lära känna varje spelare i 
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laget” (IH). Idrottarna bedömer hur ofta huvudtränaren uppvisar olika beteenden på en 

femgradig skala från aldrig (0), sällan (1), ibland (2), ganska ofta (3) och väldigt ofta (4).   

      Originalinstrumentet har visats inneha god konstruktvaliditet och reliabilitet (α 0.94, 

0.96; Beauchamp et al., 2010; Beauchamp, Barling & Morton, 2011) och den svenska 

översättningen har tidigare visats ha Cronbach´s alfa 0.94 (Stenling & Tafvelin, 2013).  

  

 Developmental Leadership Questionnaire. Instrumentet Developmental Leadership 

Questionnaire (DLQ; Larsson, 2006b; Larsson et al., 2003) utvecklades utifrån MLQ (Avolio 

et al., 1999) vilket framtogs för att mäta tre typer av ledarskap: transformativt, transaktionellt 

och låt-gå (Larsson et al., 2003; Vidic & Burton, 2011). DLQ kallas på svenska för 

Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL; Larsson, 2006a) vilken tidigare främst 

använts för ledarskapsutvärdering inom försvarsmakten i Sverige. 

 ULL mäter 65 olika beteenden där olika ledarskapsstilar mäts genom 41 påståenden, 

ledares önskvärda kompetenser genom 20 påståenden och utfall av ledarskapet genom fyra 

påståenden (Larsson et al., 2003). Aktuell studie använde endast påståenden gällande 

ledarskapsstilarna konventionellt och låt-gå ledarskap på grund av studiens grundläggande 

syfte, valet av TTQ för mätning av transformativ (utvecklande) ledarskapsstil samt till följd 

av praktisk tillämpbarhet (Bilaga 3c). Valda delar av instrumentet (ULL) mäter graden eller 

frekvensen av observerbara ledarbeteenden, det vill säga förekomsten av huvudtränarens 

uppvisande av beteenden relaterade till konventionellt ledarskap och låt-gå 

ledarskap. Studiens anpassning av ULL består av 17 påståenden uppdelade i subskalor för 

faktorerna låt-gå ledarskap (fyra påståenden) och konventionellt (13 påståenden) där 

konventionellt även uppdelats i underfaktorerna kontroll (sju påståenden) samt krav 

och belöning (sex påståenden).  
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 Påståendena i ULL inleds med det, av författarna, tillagda prefixet ”Min tränare…” 

vilket följs av exempelvis ”letar efter fel” (konventionellt/kontroll) eller ”låter blir att ta 

ansvar för beslut” (låt-gå ledarskap). Idrottarna bedömer hur ofta huvudtränaren uppvisar 

olika beteenden på en nio-gradig skala från aldrig eller nästan aldrig (1) till mycket ofta eller 

alltid (9). För denna studie modifierades några påstående aningen språkmässigt för att bättre 

anpassas till idrottskontexten och för att göra påståenden mer lättförståeliga för ungdomar. 

Ändringarna var som följer: ordet ”medarbetare” byttes ut till ”spelare” (fyra frågor) och 

”mästrande” ändrades till ”nedlåtande” (en fråga) samt ”arbetsuppgifter” till ”uppgifter” (en 

fråga). Instrumentet har tidigare visat alfavärden från 0.60 till 0.85 (Larsson et al., 2003).  

 

Procedur   

      Bekvämlighetsurval gjordes utifrån skrivandes kontaktnät samt geografisk 

tillgänglighet av föreningslag. Kontakt togs via e-post och/eller telefon med ansvariga tränare 

där kortare information om skrivande samt tydliggörande av tillvägagångssätt redogjordes. 

Ytterligare tillfrågades tränarna om möjligheten att stämma träff för genomförande av 

datainsamlingen då även plats och tidpunkt bestämdes. Förståelse, tydlighet och uppskattning 

av tidsåtgång för att fylla i enkäten testades med hjälp av två studenter på högskolan i 

Halmstad.  

      Datainsamlingen genomfördes i anslutning till spelarnas träning, eller match, i 

närliggande lokaler. Skrivande bidrog med blå bläckpennor till deltagarna för att öka graden 

av anonymitet. Genom att minst en av författarna till aktuell studie var närvarande vid 

samtliga datainsamlingstillfällen fanns möjlighet för deltagarna att ställa frågor kring 

eventuella oklarheter gällande enkäten.  
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Dataanalys  

      Behandlingen av insamlad data från enkätundersökningen gjordes genom överföring 

till och analys i Statistical Package of Social Sciences 20.0.0 (SPSS). Endast data från de 

deltagare som känt respektive tränare i mer än en månad inkluderades eftersom skrivande 

ansåg att spelare som känt tränaren kortare tid skulle få svårt att uppskatta dennes generella 

beteenden.  

 Reliabilitetstest Cronbach´s alfa genomfördes för samtliga undersökta variabler samt 

dess subskalor för utvärdering av tillförlitligheten inom de översatta och modifierade 

instrumenten. Utifrån aktuell studies syfte summerades de fyra underliggande dimensionerna 

av transformativt ledarskap i TTQ. Samma sätt användes för konventionellt ledarskap i ULL.  

     I analysen framtogs deskriptiv data gällande samtliga variablers medelvärden och 

standardavvikelser. För att undersöka eventuella samband, gällande de tre hypoteserna, 

gjordes korrelationsanalyser (Pearsons R). 

 

Resultat 

Nedan, i tabell 1, visas medelvärden, standardavvikelser och Cronbach´s alfa för undersökta 

variabler. Vid analys av TTQ visar den deskriptiva statistiken att medelvärdet för undersökt 

urval ligger över medel på den fem-gradiga skalan, vilket det även gör på alla dess 

underliggande dimensioner. Upplevt konventionellt ledarskaps medelvärde ligger under 

medel på dess nio-gradiga skala medan denna ledarstils underliggande komponenters 

medelvärde varierar från under medel till över medel. Vidare visas medelvärdet för upplevt 

låt-gå ledarskap, i aktuell studie, vara under medel på den nio-gradiga skalan. De 

självbestämmande motivationsformerna (inre motivation, integrerad reglering och identifierad 

reglering) visas vara över medel på den sju-gradiga skalan.  
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 I mätningarna visas Cronbach´s alfa ligga inom rekommenderad nivå (α = 0.70 – 0.95, 

Tavakol & Dennick, 2011) med undantag för amotivation, extern reglering, piska och morot 

samt konventionellt ledarskap.  

 

*Likert-skala: 0-4, **Likert-skala: 1-9, ***Likert-skala: 1-7. 

 

Frågeställning 1 

 Resultaten från statistisk analys gällande första frågeställningen visar att det är 

signifikant positivt samband (se Tabell 2) mellan upplevt transformativt ledarskap och yttre 

självbestämmande motivation (identifierad reglering och integrerad reglering) samt inre 

motivation i studiens urval. 

Tabell 1 
 
Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och Cronbach´s alfa (α) för undersökta variabler 
(N = 117). 
 
Variabler M  SD α 
TTQ* 2.61 0.75 0.94 
Transformativt ledarskap 2.61 0.75 0.94 
     Idealiserat inflytande  2.66 0.88 0.81 
     Inspirerande motiverande  2.73 0.89 0.85 
     Intellektuellt stimulerande 2.39 0.80 0.75 
     Individuellt hänsynstagande 2.65 0.83 0.83 
ULL** 4.39 0.88 0.72 
Konventionellt ledarskap 4.89 0.92 0.67 
     Eftersträva överenskommelse 6.27 1.60 0.82 
     Vidta nödvändiga åtgärder 6.26 1.66 0.77 
     Piska & morot 3.80 1.63 0.67 
     Överkontroll 3.61 1.70 0.70 
Låt-gå ledarskap  2.74 1.70 0.81 
SMS-II*** 4.14 0.72 0.81 
Amotivation 2.20 1.18 0.63 
Extern reglering 2.68 1.22 0.63 
Introjicerad reglering 4.00 1.38 0.70 
Identifierad reglering 4.88 1.22 0.81 
Integrerad reglering 5.65 0.99 0.74 
Inre motivation 5.47 1.25 0.83 
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 a. Resultaten från den tvåsidiga korrelationsanalysen (Pearsons R) gällande 

frågeställning 1a visade att upplevt transformativt ledarskap har ett statistisk signifikant 

positivt samband med inre motivation (r = 0.31, p < 0.01).  

 b. Resultaten från den tvåsidiga korrelationsanalysen (Pearsons R) gällande 

frågeställning 1b visade att det finns statistiskt signifikant positivt samband mellan upplevt 

transformativt ledarskap och motivationsinriktningen identifierad reglering (r = 0.34, p < 

0.01). Vidare visades även att upplevt transformativt ledarskap statistisk signifikant korrelerar 

positivt med motivationsinriktningen integrerad reglering (r = 0.26, p < 0.01). 

      Detta innebär att studiens idrottare som upplever transformativ ledarskapsstil också 

har de självbestämda motivationsformerna enligt sin egen skattning. 

 

Frågeställning 2  

      Resultaten från statistisk analys gällande andra frågeställningen visar att det är 

signifikant positivt samband mellan upplevt konventionellt ledarskap och de yttre icke-

självbestämmande motivationsformerna extern reglering och introjicerad reglering (se Tabell 

2). Den tvåsidiga korrelationsanalysen (Pearsons R) visade att det finns statistiskt signifikant 

positivt samband mellan upplevt konventionellt ledarskap och den yttre 

motivationsinriktningen extern reglering (r = 0.21, p < 0.05). Vidare visades att konventionell 

ledarskapsstil statistiskt signifikant positivt korrelerar med motivationsinriktningen 

introjicerad reglering (r = 0.19, p < 0.05). Detta innebär att idrottare, i aktuell studie, som 

upplever konventionell ledarskapsstil har någon av de yttre icke-självbestämda 

motivationsformerna enligt sin egen skattning. 

 

 

 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

31 

Frågeställning 3  

 Resultatet från statistisk analys gällande den tredje frågeställningen visade inget 

statistiskt signifikant samband mellan upplevt låt-gå ledarskap och amotivation (se Tabell 2).  

 

 

 

Diskussion  

Syftet med aktuell studie var att undersöka samband mellan idrottares upplevelser av 

ledarskap och motivation, eftersom!det sistnämnda anses vara fundamentalt för uppnående av 

prestationer och mål där till och med de mest talangfulla idrottarna behöver motivation för att 

uppnå full potential (Duda & Treasure, 2010).!Resultaten av analyserad data visade att det 

finns positivt samband mellan idrottares upplevelser av transformativt ledarskap och inre 

motivation (1a), samt yttre självbestämmande motivation (1b). Resultaten visade även att det 

finns positivt samband mellan idrottares upplevelser av konventionellt ledarskap och icke-

självbestämmande yttre motivation (2). Slutligen visades inget stöd för samband mellan 

idrottares upplevelser av låt-gå ledarskap och amotivation (3).  

  Resultatet av studiens första frågeställning visade signifikant positivt samband mellan 

upplevt transformativt ledarskap och idrottares inre motivation samt yttre självbestämmande 

Tabell 2 
 
Samband (r) mellan olika upplevda ledarskapsstilar och olika motivationsinriktningar (N = 117).  
 

  Amotivation 
Extern 

reglering  
Introjicerad 

reglering 
Identifierad 

reglering 
Integrerad 
reglering 

Inre 
motivation 

Upplevda 
ledarskapsstilar 

      Transformativt  -0.18 0.07 0.17      0.34**      0.26**      0.31** 
Konventionellt  -0.17   0.21*   0.19*      0.30**  0.11      0,32** 
Låt-gå  0.05 0.17 0.10 -0.04 -0.16 -0.01 
 * Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå 
** Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå 
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motivation. Korrelationerna visades signifikanta, men styrkan på sambanden var emellertid 

relativt svaga (r = 0.26-0.34). Sambandet skulle kunna vara en effekt av, att ledare som 

upplevs transformativa i högre grad tenderar att främja idrottares upplevelse av 

tillfredsställelse kring de psykologiska behoven i SDT vilket sedermera resulterar i den 

självbestämmande motivationen. Sambandsstyrkorna mellan upplevt transformativt ledarskap 

och de självbestämmande motivationsformerna skulle alltså kunnat ha influerats av 

mediatorvariablerna: upplevd kompetens, tillhörighet eller autonomi. Exempelvis har de tre 

psykologiska behoven enligt SDT, i tidigare studier (Álvarez et al., 2009; Amorose & 

Andersson-Butcher, 2007; Hollembeak & Amorose, 2005; Gagné et al., 2003) 

visats mediera upplevt ledarskap och följares motivation. Möjligt är att sambanden mellan 

upplevd transformativ ledarskapsstil och de självbestämmande motivationsformerna således 

påverkas av i vilken grad de psykologiska behoven tillfredsställs. För gällande studie kan 

specifika uttalanden kring detta inte göras då uppfyllelse av de tre psykologiska behoven inte 

undersöktes.  

      Skrivande har inte funnit tidigare forskning som, inom idrott, på liknande sätt enbart 

testat direkta samband mellan upplevt transformativt ledarbeteende och de tre 

självbestämmande motivationsinriktningarna. Emellertid menas av skrivande att autonomi-

stödjande ledarskap och dimensionen individuellt hänsynstagande inom transformativt 

ledarskap bör kunna liknas vid varandra, vilket även Stenling och Tafvelin (2013) till viss del 

anser. Forskningen gällande autonomi-stödjande ledarskap och motivation är mer omfattande 

och visar att ledare med denna stil kan bidra till förhöjd inre motivation samt yttre 

självbestämmande motivation hos idrottare (Álvarez et al., 2009; Amorose & Andersson-

Butcher, 2007; Hollembeak & Amorose, 2005).  

      Resultaten i föreliggande studie verkar ligga i linje med den tidigare knapphändiga 

forskning som gjorts på transformativt ledarskap och bland annat följares motivation inom 
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idrottskontexten (Vidic & Burton, 2011; Charbonneau et al., 2001; Price & Weiss, 2013), 

näringsliv (Wang & Gagné, 2013) samt försvarsmakten (Kane & Tremble, 2000). Resultatet 

av första frågeställningen tillsammans med tidigare forskning skulle sålunda kunna anses 

förstärka den teoretiska utgångspunkten där transformativa ledare menas främja individers 

motivation (Chelladurai, 2007; Warrick 2011; West, 2012) eftersom positiva samband 

uppvisats i denna studie mellan upplevd transformativ ledarskapsstil och de tre 

självbestämmande motivationsinriktningarna. 

      Även resultatet av studiens andra frågeställning visade ett statistiskt signifikant 

positivt samband mellan upplevd konventionell ledarskapsstil och yttre icke-

självbestämmande motivation (extern reglerad och introjicerad reglerad). Likaså dessa 

samband visades vara relativt svaga (r = 0.19-0.21). Detta skulle också, likt ovan diskussion 

kring första frågeställningen, bero på eventuell förmedling via ytterligare faktorer såsom 

upplevelser av tillfredsställelse av de psykologiska behoven.  

      De positiva samband som visades mellan upplevt konventionellt ledarskap och yttre 

självbestämmande motivation stödjer Vallerands (2004) tankegångar samt Amorose och 

Horns (2000) resultat kring att kontrollerande tränare främjar idrottares yttre icke-

självbestämmande motivation. Noterbart är att upplevt konventionellt ledarskap även 

korrelerar med inre motivation och identifierad reglering i aktuell studie. Detta skulle kunna 

ses som frångående av Vallerands (2004) resonemang samt resultatet från studien av Amorose 

och Horn (2000) och Pelletier et al. (2001) vilka menar att en kontrollerande ledarskapsstil 

minskar idrottares inre motivation och identifierade reglering. Dock delas det konventionella 

ledarskapet, som tidigare redogjorts, upp fyra underliggande komponenter där två (vidta 

nödvändiga åtgärder och eftersträva överenskommelser) är mer positivt betonade (Larsson & 

Hyllengren, 2013). Möjligt är att spelarna i aktuell studie upplevde en högre grad av de 

positiva komponenterna inom ramen för konventionellt ledarskap vilka mer kan liknas vid det 
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transformativa ledarskapet (Larsson et al., 2003; Larsson, 2006a) och sålunda bör främja de 

självbestämmande motivationsformerna. Detta skulle därigenom kunna förklara varför 

upplevd konventionell ledarskapsstil även har signifikanta samband med inre motivation och 

identifierad reglering (se Tabell 2). Det deskriptiva resultatet talar även för detta resonemang 

eftersom medelvärdena på de två mer positivt betonade komponenterna, inom konventionellt 

ledarskap, visas vara högre än de två mer negativt betonade. Tänkbart är att tränarna till 

spelarna i aktuell studie utövar både transformativt och konventionellt ledarskap liksom de 

flesta ledarna i modern tid menas göra enligt Khanin (2007). Viktigt att understryka är även 

att grupper är sammansatta på olika sätt och därför kan ha olika behov av ledarskapsstilar för 

främjande av motivation hos gruppmedlemmarna (Atwater et al., 2004). Sammanfattningsvis 

går det såsom Vidic och Burton (2011) poängterar inte att säga att den ena ledarskapsstilen är 

bättre än den andra eftersom situation och individ alltid spelar in.  

      Gällande tredje frågeställningen fanns inte signifikant samband mellan upplevt låt-gå 

ledarskap och amotivation. Orsaken till detta skulle kunna bero på att ledarna som utvärderats 

av spelarna i aktuell studie inte uppfattades utöva låt-gå ledarskap i så hög grad (M = 2.74). 

Larsson (2006a) påpekar även att samma ledare tillämpar en blandning av ledarskapsstilar 

men att någon oftast är mer framträdande. Vidare skulle det kunna vara så det inte vanligtvis 

förekommer tränare med låt-gå ledarskap inom idrotten men att befintliga tränare uppvisar 

beteenden och tendenser, av ledarskapsstilen låt-gå, i mindre grad.  

 Med tanke på deltagarnas medelålder (M = 19.17) i aktuell studie skulle det även 

kunna vara så att individer med bristande motivation redan avbrutit idrottsutövandet eftersom 

detta menas vara en av de negativa konsekvenser amotivation leder till (Deci & Ryan, 2000; 

Pelletier et al., 2001; Sarrazin et al., 2002; Vallerand & Losier, 1999). I Riksidrottsförbundets 

FoU-rapport (Franzen & Peterson, 2004) visas att unga idrottares avhopp många gånger beror 
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på exempelvis att ledarens kvalitéer inte är tillfredsställande. Möjligt är sålunda att ovan 

diskuterade faktorer påverkat resultaten kring tredje hypotesen.  

      Sammanfattningsvis bör nämnas att det finns flertalet andra faktorer som också kan 

påverka idrottares motivationsorientering (Vallerand, 2004). Till exempel gagnar tränarens 

ledarskapsstil olika motivationsklimat, det vill säga upplevt målfokus (t.ex. fokus på uppgifts- 

eller resultatmål), vilket kan påverka idrottarnas självbestämmande motivation (Sarrazin et 

al., 2002). Som tidigare nämnts menas den kontextuella motivationen kunna påverkas av 

uppgiften som föreligger i idrotten samt andra faktorer i omgivningen och idrottarens globala 

motivationsorientering. I omgivningen borde exempelvis likväl föräldrar, tidpunkt på 

säsongen och lagets tävlingsnivå (t.ex. vilken division de spelar i), som tränare kunna inverka 

på spelarnas kontextuella motivation.  

      Olika situationer och omständigheter kan kräva mer konventionella ledare istället för 

transformativa ledare (Bass, 2008; Avolio & Bass, 1994) eller kanske en blandning av 

ledarskapsstilarna och anpassning av lämpliga beteenden (West, 2012). Transformativa 

ledares sociala interaktionsförmåga bör vara väsentlig och avgörande för ett situations- och 

individsspecifikt ledarskapsbeteende. Rörande ledarskapsteorier är även nämnvärt att en 

ledares strategier inte bör kopieras från befintliga teorier utan snarare bör utvecklas 

individuellt beroende på ledare och kontext för att bättre anpassas och fungera i aktuell kultur 

(Larsson, 2006; Khanin, 2007; Vidic & Burton, 2011). Slutligen bör poängteras att aktuell 

studies resultat inte kan generaliseras. Påvisade samband berör studiens deltagare inom 

lagidrotterna handboll och fotboll, vilket betyder att de inte kan generaliseras vidare till andra 

inom idrottskontexten. 
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Metoddiskussion 

Standardiseringen av aktuell studies procedur menar vi vara godtagbar med tanke på 

att minst en av oss närvarade vid samtliga datainsamlingstillfällen, vilket stärker studiens 

reliabilitet eftersom möjlighet gavs att ställa frågor om enkäten och undersökningen. 

Bekvämlighetsurvalet tillsammans med det forskningsadministrerade formulären kan ha varit 

av betydelse för den höga svarsfrekvensen och de få bortfallen.  

Valet att inkludera personer som ännu inte fyllt 18 år är ur etisk synvinkel 

problematiskt då dessa individer inte uppnått myndighetsålder. Vi anser att det även bör vara 

en fråga om gott omdöme med hänsyn till frågornas art. I aktuell studie togs vårt beslut 

gällande ålderskrav efter samråd med handledare. Det ansågs att enkäten samt syftet med 

undersökningen inte skulle föranleda någon uppenbar fara för deltagares välmående. 

Ambitionen var att informera samtliga deltagare på ett sådant sätt och språk som de förstod, 

både muntligen och skriftligen. Lagen om etikprövning (Forskning som involverar barn, 

2013) delger att barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes 

del, skall informeras och samtycka till forskningen, vilket gjordes i aktuell studie där även 

huvudtränares samtycke och omdöme erhölls. 

Bakgrundsfrågan gällande hur länge deltagarna känt respektive tränare kan diskuteras 

i förhållande till relevans och korrekthet då tvetydligt är hur lång tid det tar innan en förståelse 

för och generell bedömning av någon annans beteenden kan göras. I aktuell studie är det 

tyvärr inte möjligt att avgöra exakt tidsperspektiv för de deltagare som fyllde i att de känt sin 

nuvarande tränare mellan en och sex månader. Det hade förmodligen, med facit i hand, varit 

fördelaktigt att förfina skalan gällande hur länge deltagarna känt respektive ledare för att 

tydligare motivera valet att exkludera några på denna basis. 

Avsikten med valda mätinstrument var att mäta olika variabler vid ett tillfälle 

varigenom tre olika instrument sattes samman och användes vid enkätundersökningen. 
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Diskutabelt är användandet av instrumentet ULL vilket främst använts inom militära 

utbildningssammanhang för utvärderande av ledarskap och därför inte är validerat inom 

idrottskontexten eller använt på samma sätt som i aktuell studie. ULL ansågs emellertid som 

ett mer lämpligt alternativ än MLQ på grund av den kulturella problematik instrumentet visat 

(Leong & Fischer, 2011). ULL kan användas vid 180- och 360-graders mätningar av 

ledarskap vilket inte genomfördes i denna studie på grund av att syftet var att undersöka 

upplevt ledarskap utifrån idrottarnas synvinkel.  

Modifiering och förkortad version (från 65 till 17 påståenden) av ULL-instrumentet 

kan ses som fördelaktigt i förhållande till tiden idrottarna behövde för att fylla i enkäten, 

dessutom är samtliga påståenden i förhållande till den teoretiska referensramen relevanta för 

studiens syfte, frågeställningar och deltagare. Förändringen av exempelvis ”medarbetare” till 

”spelare” antas inte ha fått någon större betydelse för datavärdena och det sammantagna 

resultatet. Emellertid kan reliabiliteten ifrågasättas då ULL tidigare visat Cronbach’s alfa från 

0.60 till 0.80 och rekommenderad nivå anses vara 0.70 – 0.95 (Tavakol & Dennick, 2011). 

Dock var alfavärdet för konventionellt ledarskap i föreliggande studie (α = 0.67) närliggande 

rekommendationen vilket vi ansåg var godtagbart för att fullfölja studien. 

Beträffande mätningarna av motivation och upplevt transformativt ledarskap användes 

SMS-II och TTQ vilka båda är anpassade till idrottskontext. Den engelska versionen av SMS-

II mäter sex skalor av motivation utifrån SDTs teoretiska referensram och har nyligen visat 

mer korrekta korrelationer, faktorstruktur, konstruktvaliditet samt reliabilitet än originalet 

SMS (Deci et al., 2013). Vi anser därför att valt instrument var lämpligt i förhållande till 

studiens kontext, syfte och urval. Nämnvärt är dock att den svenska översättningen ännu inte 

är fullt validerad. Valet av den modifierade och översatta TTQ skulle kunna ifrågasättas då 

originalversionen utformades för att mäta unga vuxna och ungdomars uppfattning om lärares 

ledarbeteende inom skolväsendet (Beauchamp et al., 2010). En svensk översättning och 
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anpassning till idrottare ansågs nödvändig i förhållande till studiens syfte och därför användes 

en sådan modifiering av TTQ som framtagits av Stenling och Tafvelin (2013). Användandet 

av det modifierade instrumentet anses vara en styrka eftersom det är applicerbart i 

idrottskontexten och framtagit för liknande åldersgrupp.  

Hassmén och Hassmén (2008) påpekar att alla metoder har för- respektive nackdelar 

och att den metod som väljs rimligen bör, i den mån det är utförbart, vara utvecklad för 

undersökt målgrupp samt vara så ”grennära” som möjligt. Vi anser i föreliggande studie att 

detta är gjort utifrån studiens syfte som var att undersöka samband mellan idrottares 

upplevelser av ledarskap och motivation där ambitionen varit att använda aktuella och 

lämpliga versioner av tillgängliga mätinstrument. 

 

Praktiska Implikationer  

Implikation av aktuell studies resultat tillsammans med tidigare forskning visar att 

transformativa tränare tycks ge positiv inverkan på motivation inom idrottskontexten där 

forskning om transformativt ledarskap fortfarande är knapphändig. Tidigare forskning med 

koppling till transformativ ledarskapsteori är huvudsakligen från det militära området eller 

näringslivet och studien bidrar därigenom till påvisande att teorin även verkar vara 

applicerbar inom lagidrotterna handboll och fotboll. 

Tidigare studier (ex. Deci & Ryan, 2000; Pelletier et al., 2001; Vallerand & Losier, 

1999) har visat att högre grad självbestämmande motivation genererar mer ihärdighet inom 

idrotten. Vallerand (2004) redogör för att coacher inom exempelvis handboll som uppvisar ett 

kontrollerande beteende kan försvaga spelares tillfredsställelse av de tre psykologiska 

behoven upplevd kompetens, autonomi och samhörighet. Vilket därefter leder till minskning 

av den självbestämmande motivationen medan risken för tidigt avslut eller minskad glädje 

med idrotten ökar. Bara i Sverige uppges, i en statistisk rapport (Ungdomsstyrelsen skrifter, 
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2005:9) att drygt var fjärde ungdom hoppar av vald idrott. Aktuell studies påvisade tendenser 

gällande hur upplevelsen av olika ledarskapsstilar korrelerar med idrottares motivation skulle 

kunna vara av betydelse för ledare, oavsett nivå, inom idrotten. Motiverande, inspirerande, 

idealiserat påverkande och individuellt hänsynstagande ledare borde således, i den mån det är 

möjligt, ges utökade möjligheter att leda barn och ungdomar, men även vuxna 

tävlingsidrottare, mot uppnåendet av nya mål och framgångsrika prestationer. Kunskapen från 

denna studie skulle i framtiden även kunna användas vid utformandet av ledarutbildning inom 

olika specialidrottsförbund för att främja de ledarskapsstilar som visat samband med 

självbestämmande motivationsformer. 

 

Framtida Forskning  

Resultatet från befintlig studie kan inte generaliseras och det krävs ytterligare 

forskning. Till följd av att aktuell studie endast undersökte samband mellan upplevt ledarskap 

och motivation kan uttalanden kring ”vad som påverkar vad” inte göras. I framtiden hade det 

därför varit intressant att genom exempelvis kvasi-experimentell design undersöka om det är 

idrottarnas motivation som påverkar upplevelsen av tränarnas beteende eller om det är 

tränares beteende som påverkar idrottares motivation.  

Vidare skriver Larsson och Hyllengren (2013) att två av de underliggande 

komponenterna till konventionellt ledarskap är mer negativa medan de andra två är mer 

positivt betonande. I framtiden skulle det sålunda kunna vara intressant att jämföra om de fyra 

underliggande komponenterna har varierande samband med idrottares motivation.  

Alla idrottare behöver emellertid inte främjas av demokratiska ledarskapsstilar såsom 

den transformativa. Vissa lagidrottare kan fungera bättre under ledning av mer autokratiska 

ledare (Woods, 2007) såsom konventionella ledare. Vidare menar Woods (2007) att 

individuella idrottare antas påverkas mer positivt av demokratiska ledare. I framtiden skulle 
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det således kunna vara intressant att jämföra om det finns någon skillnad mellan individuella- 

och lagidrottare gällande samband mellan upplevt transformativt ledarskap och inre 

motivation samt de självbestämmande motivationsformerna. Vidare belyser Price och Weiss 

(2013) att det är angeläget att tränare och idrottare förstår hur ledarskapsbeteenden kan bidra 

till positiva gensvar hos både individer och lag, därigenom behövs fortsatt forskning kring 

ledarskap och dess påverkan på idrottare inom idrottskontexten för att öka förståelsen för 

ledarskapsprocessen. 

Slutligen bör även ytterligare validering av de svensköversatta instrumenten göras i 

framtiden, eftersom exempelvis SMS-II och TTQ är relativt nya och därför ännu inte är 

tillämpade i så många studier.  

Konklusioner 

      Sammanfattningsvis blir slutsatsen att både upplevt transformativt och konventionellt 

ledarskap har samband med idrottares motivation. Utifrån de sammantagna resultaten, anser 

skrivande att kännedom om ovanstående samband är av betydelse - vid arbetet med idrottare - 

för tränare och idrottsföreningar. Dels eftersom motivation anses fundamentalt för uppnående 

av prestationer och mål men även för möjligheten att förebygga tidigt avhopp eller avslutande 

av idrottslig karriär. Studiens resultat kan således vara betydande kunskap för praktisk 

tillämpning inom idrottskontexten där emellertid ytterligare forskning behövs för djupare 

förståelse och integrerande av teori till praktik. Slutligen kan föreliggande studies resultat 

beaktas som påbörjan till en grundpelare inom idrottskontexten gällande att transformativ och 

konventionell ledarskapsstil har samband med idrottares motivation. 

 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

41 

Referenslista 
 

Álvarez, M. S., Balaguer, I., Castillo, I., & Duda, J. L. (2009). Coach autonomy support and  

 quality of sport engagement in young soccer players. The Spanish Journal of 

Psychology, 12(1), 138-148. 

Amorose, A. J., & Anderson-Butcher, D. (2007). Autonomy-supportive coaching and self- 

 determined motivation in high school and college athletes: a test of self-determination 

theory. Psychology of Sport and Exercise, 8, 654–670. 

doi:10.1016/j.psychsport.2006.11.003 

Amorose, J. A., & Horn, T. S. (2000). Intrinsic motivation: Relationships with collegiate  

 athletes´gender, sholarship status, and perceptions of their coaches´ behavior. Journal 

of Sport & Exercise Psychology, 22, 63-84. Hämtad från 

http://groups.jyu.fi/sporticus/lahteet/LAHDE_1.pdf 

Atwater, L. E., Dionne, S. D., Spangler, W. D., & Yammarino, F. J. (2004). Transformational  

 leadership and team performance. Journal of Organizational Change Management, 

17(2), 177-193. doi: 10.1108/09534810410530601 

Avolio, B. J., & Bass, B. M. (1994). Improving organizational effectiveness through    

  transformational leadership. Sage Publications Inc., Thousand Oaks: London. 

Avolio, B. J., Bass, B. M., & Jung, D. I. (1999). Re-examining the components of  

 transformational and transactional leadership using the multifactor leadership 

questionnaire. Joumal of Occupational and Organisational Psychology, 72, 441-462. 

doi: 10.1348/096317999166789 

Bass, B. M. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research & managerial  

  applications. (4: e uppl.). New York: Free Press.  

 

 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

42 

Beauchamp, M. R., Barling, J., & Morton, K. L. (2011). Transformational teaching and  

 adolescent self-determined motivation, self-efficacy, and intentions to engage in 

leisure time physical activity: a randomised controlled pilot trial. Applied Psychology: 

Health and Well-being, 3(2), 127-150. doi:10.1111/j.1758-0854.2011.01048.x  

Beauchamp, M. R., Barling, j., Li, Z., Morton, K. L., Keith, S. E., & Zumbo, B. D. (2010).  

Development and psychometric properties of the transformational teaching 

questionnaire. Journal of Health Psychology, 15, 1123-1134. doi: 

10.1177/1359105310364175 

Calvo, T. G., Cervelló, E., Jiménez, R., Iglesias, D., & Murcia, J. A. (2010). Using self- 

determination theory to explain sport persistence and dropout in adolescent athletes. The 

Spanish Journal of Psychology. 13(2), s.677-684. Hämtad från 

http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2010_CalvoCervello_SJP.pdf 

Charbonneau, D., Barling, J., & Kelloway, E. K. (2001). Transformational leadership and  

sports performance: the mediating role of intrinsic motivation. Journal of Applied 

Social Psychology, 31(7), 1521-1534. doi: 10.1111/j.1559-1816.2001.tb02686 

Chelladurai, P. (2007). Leadership in sports. I G., Tenenbaum & R. C. Eklund (red.),  

Handbook of Sport Psychology (3: e uppl.)(s. 113-135). Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons Inc.  

Crowe, T P., Oades, L G., & Vella, S A. (2012). Validation of the differentiated  

 transformational leadership inventory as a measure of coach leadership in youth 

soccer. The Sport Psychologist, 26(2), 207-223. Hämtad från 

https://ezproxy.bib.hh.se/docview/1034512599?accountid=11261  

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human  

 behavior. New York, NY: Plennum. 

 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

43 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and  

the self-determination of behavior. Psychological Inquiry: An International Journal 

for the Advancement of Psychological Theory, 11(4), 227-268. doi: 

10.1207/S15327965PLI1104_01 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). An overview of Self-determination theory: An  

organismic-dialectical perspective. I E. L. Deci & R. M. Ryan (red.), Handbook of 

self-determination research (s. 3-33). Rochester, NY: University of Rochester Press. 

Duda, J. L., & Reinboth, M. (2006). Perceived motivational climate, need satisfaction and  

indices of well-bein in team sports: A longitudinal perspective. Psychology of Sport 

and Exercise, 7, 269–286. doi:10.1016/j.psychsport.2005.06.002 

Duda, J L., & Treasure, D C. (2010). Motivational processes and the facilitation of quality  

engagement in sport. I J. M. Williams (red.), Applied Sport Psychology: Personal 

Growth to Peak Performance (6: e uppl.)(s. 59-80). New York: McGraw Hill. 

Eriksson, S. (2006). Vägen till elit tränarskap, FoU-rapport 2006: 7. Stockholm:  

 Riksidrottsförbundet. Hämtad från http://www.rf.se/Undermeny/Dokumentbank/ 

Franzen, M., & Peterson, T. (2004). Varför lämnar ungdomar idrotten? En undersökning av  

fotbollstjejer och  –killar från 13 till 15 år, FoU-rapport 2004:3. Stockholm: 

Riksidrottsförbundet. Hämtad från 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33807/cf_394/Varfor_lamnar_unga_idrotten.pdf 

Forskning som involverar barn. (2013). Hämtad 19 november 2013, från  

 http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml 

Gagne, M., Ryan, R. M., & Bargmann, K. (2003). Autonomy support and need satisfaction in  

 the motivation and well-being of gymnasts. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 

 372-390. doi:10.1080/10413200390238031 

 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

44 

Hassmén, N., & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm:  

 SISU idrottsböcker.  

Horn, T.S. (2008). Advances in sport psychology. (3: e uppl.). Champaign IL: Human  

  Kinetics. 

Horn, T. S., Bloom, P., Berglund, K. M., & Packard, S. (2011). Relationship between  

collegiate athletes’ psychological characteristics and their preferences for different 

types of coaching behavior. The Sport Psychologist, 25(2), 190-211. Hämtad från 

https://ezproxy.bib.hh.se/docview/896407943?accountid=11261 

Hollembeak, J., & Amorose, J., A. (2005). Perceived coaching behaviors and college  

 athletes’ intrinsic motivation: A test of Self-determination theory. Journal of Applied 

Sport Psychology, 17, 20-36. doi: 10.1080/10413200590907540 

Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership, transactional leadership,  

locus of control, and support for innovation: Key predictors of consolidated – buisness 

– unit performance. Journal of Applied Psychology, 78(6), 891-902. 

Kane, T. D., & Tremble Jr., T. J. (2000). Transformational leadership effects at different  

levels of the army. Military Psychology, 12(2), 137–160. doi: 

10.1207/S15327876MP1202_4  

Khanin, D. (2007). Contrasting Burns and Bass - does the transactional-transformational  

 paradigm live up to Burns’ philosophy of transforming leadership. Journal of 

Leadership Studies, 1(3), 7-25. doi: 10.1002/jls.20022 

Larsson, G. (2006a). Ledarskapsteori. I G. Larsson & K. Kallenberg (red.) Direkt  

  ledarskap (s.30-55). Stockholm: Försvarsmakten. 

Larsson, G. (2006b). The developmental leadership questionnaire (DLQ): some psychometric  

 properties. Scandianavian Journal of Psychology, 47, 253-262. doi: 10.1111/j.1467-

9450.2006.00515.x   



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

45 

Larsson, G., Carlstedt, L., Andersson, J., Andersson, L., Danielsson, E., Johansson, A., (…),  

Michel, P-O. (2003). A comprehensive system for leader evaluation and development. 

Leadership & Organization Development Journal, 24(1), 16-25. doi: 

10.1108/01437730310457294 

Larsson, G., Carlstedt, L., Johansson, E., & Andersson, L. (2001). Analysis of leadership  

dimensions: Combining transformational and functionalistic approaches. 

Försvarshögskolan, Karlstad: Klarna AB.  

Larsson, G., & Eid, J. (2012). An idea paper on leadership theory integration. Management  

 Research Review, 3(35), 177-191. doi: 10.1108/01409171211210109  

Larsson, G., & Hyllengren, P. (2013). Contextual influences on leadership in emergency type  

 organisations: Theoretical modelling and empirical tests. International Journal of 

Organizational Analysis, 1(21), 19-37. doi: 10.1108/19348831311322515 

Lee, Y., Kim, S-H., & Kang, J-H. (2013). Coach leadership effect on elite handball players’  

 psychological empowerment and organizational citizenship behavior. International 

Journal of Sports Science & Coaching, 8(2), 327-342. Hämtad från http://multi-

science.metapress.com/content/eq7475p0tm4k56pr/ 

Leong, L. Y. C., & Fischer, R. (2011). Is transformational leadership universal? A meta-    

 analytical investigation of multifactor leadership questionnaire means across cultures. 

Journal of Leadership & Organizational Studies, 18(2), 164-174. doi: 

10.1177/1548051810385003 

Mageau, G. A., & Vallerand, R. J. (2003). The coach–athlete relationship: a motivational  

 model. Journal of Sports Sciences, 21, 883–904. doi: 10.1080/0264041031000140374 

Mallett, C. J. (2005). Self-determination theory: a case study of evidence - based coaching. 

The Sport Psychologist, 19(4), 417-429. Hämtad från 

https://ezproxy.bib.hh.se/docview/621036283?accountid=11261 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

46 

Mallett, C. J., & Hanrahan, S. J. (2004). Elite athletes: why does the ‘fire’ burn so brightly?  

 Psychology of Sport and Exercise, 5, 183–200. doi:10.1016/S1469-0292(02)00043-2 

Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., & Brièrie, N. M. (2001). Associations among  

 perceived autonomy support, forms of self-regulation, and persistence: a prospective 

study. Motivation and Emotion, 25(4), 279-306. doi: 

http://dx.doi.org/10.1023/A:1014805132406 

Pelletier, L. G., Rocchi, M. A., Vallerand, R. J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2013). 

Validation of the revised sport motivation scale (SMS-II). Psychology of Sport and 

Exercise, 14, 329-341. Hämtad från 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.12.002  

Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Briére, N. M., & Blais, M. R. 

(1995). Toward a new measure of intrinstic motivation, extrinsic motivation, and 

amotivation in sports: the sport motivation scale (SMS). Journal of Sport & Exerise 

psychology, 17(1), 35-53. Hämtad från 

https://ezproxy.bib.hh.se/docview/618664342?accountid=11261 

Price, M. S., & Weiss, M. R. (2013). Relationships among coach leadership, peer leadership, 

and adolescent athletes’ psychosocial and team outcomes: a test of transformational 

leadership theory. Journal of Applied Sport Psychology, 2(25), 265-279. doi: 

10.1080/10413200.2012.725703 

Rowold, J. (2006). Transformational and transactional leadership in martial arts. Journal of 

Applied Sport Psychology, 18(4), 312-325. doi:10.1080/10413200600944082 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and  

new directions. Contemporary Educational Psychology 25, 54–67. 

doi:10.1006/ceps.1999.1020 

 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

47 

Sarrazin, P., Vallerand, R., Guillet, E., Pelletier, L., & Cury, F. (2002). Motivation and  

dropout in female handballers: a 21-month prospective study. European Journal of 

Social Psychology, 32, 395-418. doi: 10.1002/ejsp.98  

Stenling, A., & Tafvelin, S. (2013). Transformational leadership and well-being in sports: the 

mediating role of need satisfaction. Journal of Applied Sport Psychology. doi: 

10.1080/10413200.2013.819392 (i tryck) 

Smith, M. J., Arthur, C. A., Hardy, J., Callow, N., & Williams, D. (2013). Transformational  

 leadership and task cohesion in sport: the mediating role of intrateam communication. 

Psychology of Sport and Exercise, 14, 249-257. Hämtad från 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.10.002 

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal  

 of Medical Education. 2, 53-55. doi: 10.5116/ijme.4dfb.8dfd 

Ungdomsstyrelsens skrifter (2005:9). Unga och Föreningsidrotten. En studie om  

 föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv. Stockholm: 

Ungdomsstyrelsen. Hämtad från 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e595081dd72201081f2a

1b700006/unga_och_foreningsidrotten 

Vallerand, R. J. (2004). Intrinsic and extrinsic motivation in sport. Encyclopedia of Applied 

Psychology, 2, 427-435. Hämtad från 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r26710/LRCS/papers/128.pdf 

Vallerand, R. J., & Losier, G. F. (1999). An integrative analysis of intrinsic and extrinsic 

motivation in sport. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 142-169. Hämtad från 

https://ezproxy.bib.hh.se/docview/619430821?accountid=11261 

Vealey, R. S. (2005). Coaching for the inner edge. Morgantown, USA: Fitness Information 

Technology. 



LEDARSKAPETS SAMBAND MED MOTIVATION!

!

48 

Vidic, Z., & Burton, D. (2011). Developing effective leaders: motivational correlates of  

 leadership styles. Journal of Applied Sport Psychology, 23(3), 277-291. doi: 

10.1080/10413200.2010.546827 

Wang, Z., & Gagné, M. (2013). A chinese-canadian cross-cultural investigation of  

 transformational, autonomous motivation, and collectivistic value. Journal of 

Leadership and Organizational Studies, 20(1), 134-142. doi: 

10.1177/1548051812465895 

Warrick, D D. (2011). The urgent need for skilled transformational leaders: integrating 

transformational leadership and organization development. Journal of Leadership, 

Accountability and Ethics, 8 (5), 11-26.  

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2011). Foundations of Sport and Excercise Psychology. (5: e  

 uppl.). Leeds, UK: Human Kinetics. 

West, M. A. (2012). Effective Teamwork. Practical Lessons from Organizational Research. 

(3: e uppl.). UK: Blackwell Publishers. 

Woods, R. B. (2007). Social Issues in Sport. Leeds, Champaign, IL: Human Kinetics. 

Yukl, G. (2013). Leadership in organizations. (8: e uppl.). NJ, Upper Saddle River: Pearson 

  Education, Inc. 

 

 

 

 



!

!

Bilaga 1. 
  
 

VARFÖR UTÖVAR DU DIN IDROTT & HUR UPPLEVER DU DIN LEDARE? 
  
Hej!  
 
Våra namn är Oliwia Johansson och Caroline Räihä Olsson, vi läser femte terminen 
på Psykologiprogrammet med inriktning idrott vid Högskolan i Halmstad. Vi utför en studie 
med syfte att jämföra samband mellan idrottares motivation och ledares beteenden.  
  
Studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon särskild 
anledning eller påföljande konsekvens. Din medverkan är dock viktig för oss och studiens 
syfte.  
  
Allt insamlat material i studien kommer att behandlas konfidentiellt, det kommer med andra 
ord inte synas vad just du svarat eller vilken tränare det handlar om. Bakgrundsfrågorna är 
endast till för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om den grupp deltagare som ingår i 
studien. Resultaten kommer redovisas i tabeller och diagram där enskilda svar inte går att 
utläsa. Om du önskar, delgivs du naturligtvis resultaten av studien.  
  
Framför dig ser du ett formulär med tre delar. Frågorna/delarna handlar om varför du idrottar 
samt dina upplevelser av ledarens beteenden. Det finns inte rätt eller fel svar på någon fråga. 
 
Det är viktigt att du läser frågorna noggrant och svarar så ärligt du kan samt fyller i svar på 
alla frågor för att vi skall kunna använda dina svar i studien. 
 
 
  
Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande i studien!   
Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till någon av oss:  
  
 
 
Vänligen  
Oliwia Johansson          072-713 45 95   olijoh11@student.hh.se  
Caroline Räihä Olsson  070-618 43 34   carrai11@student.hh.se 
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Bilaga 2. 

 

Bakgrundsfrågorna är endast till för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om undersökt 
grupp - din medverkan är fortfarande anonym: 

 

Jag är:   Man   Kvinna 

Idrott:    Handboll  Fotboll 

 

Ålder:________ 

 

Antal säsonger/år i nuvarande lag:____________________________ 

 

Jag har känt min tränare: 

Mindre än en månad 

1 månader – 6 månader 

7 månader – 1 år 

Mer än 1 år 

 

 

Genom att kryssa i denna ruta godkänner jag mitt deltagande i studien 
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Bilaga 3a. 

DEL 1 

Nedan är ett antal orsaker till varför personer deltar i idrott. Ta ställning till varje påstående 
genom att ringa in den siffra som bäst stämmer in på dig. Det finns inga korrekta eller 
felaktiga svar, så fundera inte för mycket på varje påstående. Svara på alla påståenden och 
svara ärligt. 

 Stämmer 
inte alls  

Stämmer   
mycket 

bra 
1. För att det känns tillfredsställande att lära mig mer 

om min idrott 
1 2 3 4 5 6 7 

2. För att hålla på med idrott speglar vem jag är som 
person 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. För att det är ett av de bästa sätten jag har valt för 
att utveckla andra delar av mig själv 

1 2 3 4 5 6 7 

4. För att jag skulle känna mig som en dålig 
människa om jag inte tog mig tid att idrotta 

1 2 3 4 5 6 7 

5. För att personer som jag bryr mig om skulle bli 
upprörda om jag inte idrottade 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag brukade ha bra anledningar till att idrotta men 
nu frågar jag mig själv om jag ska fortsätta 

1 2 3 4 5 6 7 

7. För att jag tycker det är intressant att lära mig hur 
jag kan bli bättre 

1 2 3 4 5 6 7 

8. För att genom mitt idrottande lever jag i linje med 
mina personliga värderingar 

1 2 3 4 5 6 7 

9. För att jag har valt att hålla på med den här 
idrotten som ett sätt att utveckla mig som person 

1 2 3 4 5 6 7 

10. För att jag känner mig som en bättre person när 
jag idrottar  

1 2 3 4 5 6 7 

11. För att personer runt omkring mig belönar mig när 
jag idrottar 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Jag vet inte längre, jag tvivlar på att jag kan lyckas 
i den här idrotten 

1 2 3 4 5 6 7 

13. För att jag tycker det är roligt att upptäcka nya sätt 
att förbättra min prestation 

1 2 3 4 5 6 7 

14. För att idrotta är en väsentlig del av mitt liv 
 

1 2 3 4 5 6 7 

15. För att det är ett bra sätt att utveckla sidor av mig 
själv som jag värdesätter  

1 2 3 4 5 6 7 

16. För att jag skulle känna mig mindre värd om jag 
inte idrottade 

 

1 2 3 4 5 6 7 

17. För att jag tror att andra skulle ogilla mig om jag 
inte idrottade 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Det är oklart för mig, jag tror inte riktigt jag hör 
hemma inom idrotten 

1 2 3 4 5 6 7 



!

!

 

Bilaga 3b. 

DEL 2 

Följande frågor handlar om hur ofta din huvudtränare uppvisar olika beteenden. Tänk på att 
göra en så realistisk bedömning som möjligt av hur din huvudtränare vanligtvis uppför sig. 
Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med hur Du upplever din huvudtränare.  

 

 

 

 

Min tränare…. Aldrig Sällan Ibland Ganska  
ofta 

Väldigt 
ofta 

1. visar att han/hon bryr sig om mig  0 1 2 3 4 

2. agerar som en person jag ser upp till 0 1 2 3 4 

3. lägger upp träningar på ett sätt som 
verkligen får mig att tänka till 

0 1 2 3 4 

4. visar att han/hon tror på mig  0 1 2 3 4 

5. behandlar mig på ett sätt som gör att jag 
respekterar honom/henne 

0 1 2 3 4 

6. är entusiastisk över vad jag kan 
åstadkomma i min idrott 

0 1 2 3 4 

7. ger mig övningar och utmaningar som får 
mig att tänka på nya sätt  

0 1 2 3 4 

8. motiverar mig att göra mitt bästa  0 1 2 3 4 

9. försöker lära känna varje spelare i laget 0 1 2 3 4 

10. får mig att ifrågasätta mina egna och 
andras idéer 

0 1 2 3 4 

11. försöker hjälpa spelare som det går tungt 
för  

0 1 2 3 4 

12. pratar om sina personliga värderingar 0 1 2 3 4 

13. uppmuntrar mig att se på saker ur olika 
perspektiv 

0 1 2 3 4 

14. ser vilka behov och färdigheter varje 
spelare har  

0 1 2 3 4 

15. är optimistisk över vad jag kan uppnå i 
min idrott  

0 1 2 3 4 

16. beter sig som någon jag kan lita på 0 1 2 3 4 
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Bilaga 3c. 

DEL 3 

Följande frågor handlar om hur ofta din huvudtränare uppvisar olika beteenden. Tänk på att 
göra en så realistisk bedömning som möjligt av hur din huvudtränare vanligtvis uppför sig. 
Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med hur Du upplever din huvudtränare.  

 

Dubbelkolla nu att du svarat på ALLA påståenden - sen är det dags att lämna in. 

Ett STORT tack för din medverkan! 

Min tränare… 
  Aldrig eller                   Mycket ofta 

nästan aldrig                 eller alltid    
 

1. strävar efter att uppnå överenskommelser om 
vad som skall göras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. talar om vad som väntar när målet uppnåtts 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. resonerar med spelare om hur uppgifter ska 
lösas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. bryr sig ENDAST om de spelare som utfört 
sina uppgifter väl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. uppträder nedlåtande mot spelare som ej 
utfört sina uppgifter väl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. tillämpar ett tydligt straff- och 
belöningssystem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. tvekar inte att ingripa om något håller på att 
gå fel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. anstränger sig för att hålla god koll på läget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. för ”bok” över andras misstag  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. letar efter fel 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. kommenterar sällan om något är bra, men 
påtalar direkt om något görs fel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. lägger stor energi på att kontrollera spelarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. är likgiltig, utför sina uppgifter utan att bry 
sig 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. hittar anledningar att dra sig undan när en 
uppgift skall utföras  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. undviker att fatta nödvändiga beslut 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. låter bli att ta ansvar för beslut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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