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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande uppsats var att studera vilka motivationsfaktorer, passionsfaktorer 

samt vilken grad av självförtroende som uppvisas hos ungdomslandslagsspelare i fotboll. 

Vidare undersöktes samband mellan passion och självförtroende samt hur motivation var 

relaterat till passion och självförtroende. I studien deltog 288 manliga och kvinnliga 

fotbollspelare i åldrarna 15-17 år (M=16,02, Sd=1,06) från svenska ungdomslandslaget i 

fotboll. I studien användes Vealeys Sportconfidence Scale (VSS), Sport Motivation Scale 

(SMS) och The Passion Scale (PS). Resultatet visade att det fanns statistiska signifikanta 

samband mellan de tre variablerna passion, motivation och självförtroende. Vidare påvisades 

att inre motivationsfaktorer var främst förekommande bland ungdomslandslagsfotbollspelare 

samt att individerna med harmonisk passion uppvisade starkare samband med självförtroende 

än individer med tvångsmässig passion. Studieresultaten har analyserats och diskuterats i 

förhållande till teorier och tidigare forskning. Likt alla forskningsområden behövs ytterligare 

forskning med slumpmässigt urval för att kunna fastställa några säkra slutsatser gällande 

huruvida resultaten går att generalisera på den stora populationen.  

 

 

Nyckelord: Harmonisk passion, motivation, passion, självbestämmande, självförtroende, 

tvångsmässig passion.   
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Abstract 

 

 

The purpose of the study was to investigate motivationalfactors, passionfactors and level of 

confidence players among the youth Swedish nationalteam in soccer. Furthermore the 

relationship between passion and confidence was investigated and also how motiovation is 

related to passion and confidence. 288 male and female soocer players aged between 15-17 

(M=16.02, Sd=1.06) took part of the study. Vealey Sportconfidence Scale (VSS), Sport 

Motivation Scale (SMS) andThe Passion Scale (PS) was used in the study. The results 

showed statistically significant relationships between passion, motivation and confidence. The 

results showed that internal motivational factors was most common in youth national team 

players and that harmonic passion showed a more significant relationship with confidence 

than obsessive passion did. Further the results were analyzed and discussed in relation 

theories and earilier findings. Like all fields of research, further research on a wider 

population and with larger sample is needed in order to establish any form of conclusions. 

 

Keywords: Confidence, harmonic passion, motivation, obsessive passion, passion, 

selfdeterming. 
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MOTIVATION, PASSION OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOSFOTBOLLSSPELARE I 

SVENSKA UNGDOMSLANDSLAG  

Förutom att idrottare och atleter måste vara fysiskt vältränade och uppvisa 

kompetens i idrott för att nå framgång, är topprestationer även i hög grad baserade på 

psykologiska faktorer, exempelvis ett högt självförtroende hos idrottaren själv, hos eventuella 

lagkamrater och tränare samt höga målsättningar och stark motivation (Vealey, 2009; 

Weinberg, 2009). Forskning har visat att inre motivation för en uppgift är relaterat till 

harmonisk passion samt att individer med stark motivation vanligtvis även innehar en hög 

nivå av självförtroende. Studier visar att de mest framgångsrika idrottarna innehar ett högt 

idrottsspecifikt självförtroende, och en stark motivation till och passion för den idrott de utför. 

Vidare visar forskning att om idrottare uppvisar inre motivation till idrott och harmonisk 

passion är chansen till framgång eller lyckad prestation högre (Bandura, 1997; Deci & Ryan, 

1985; Feltz, 1992; Vallerand, Blanchard, Mageau, Kostner, Ratelle, & Leonard, 2003; 

Vealey, 2009; Weinberg, 2009). 

Om idrottare tror sig kunna uppnå ett visst mål, till exempel att komma med i ett 

landslag, kommer motivationen att öka för att göra det som krävs, såsom att träna intensivare. 

Om idrottare istället känner ett lågt självförtroende leder det till att motivationen sänks 

(Morris & Summer, 2004). Individer med hög motivation inför en uppgift förväntas uppleva 

höjt självförtroende, medan individer med låg motivation inför en uppgift förväntas uppleva 

sänkt självförtroende (Vealey, 2009; Weinberg, 2009). Motivation och självförtroende anses 

vara relaterade för att nå framgång inom idrott. En del av idrottares framgång anses även bero 

på huruvida individer har passion för idrott. Passion för en verksamhet innebär en stark 

dragningskraft till en aktivitet som värderas högt, där mycket tid och energi investeras i. Om 

aktiviteten är autonomt internaliserad, det vill säga att aktiviteten är självvald, blir resultatet 

en harmonisk passion, men om internaliseringen inte är autonom blir resultatet en 

tvångsmässig passion (Vallerand et al., 2008). Både harmonisk och tvångsmässig spelar en 

stor roll för drivkraften elitidrottare har i sin strävan att uppnå sina mål (Vallerand et al., 

2003; Vallerand, Mageau, Elliot, Dumais, Demers, & Rousseau, 2008). 

Det är därför av intresse att undersöka vilken grad av självförtroende samt vilka 

motivationsfaktorer som uppvisas hos ungdomslandslagsspelare i fotboll. Eftersom passion är 

en viktig del av motivation är det vidare av intresse att undersöka samband mellan passion 

och självförtroende samt hur motivation är relaterat till passion och självförtroende. 

Motivation 

Motivation kan beskrivas som intensitet och riktning av individers 

kraftansträngning. Riktning av kraftansträngning innebär vilken idrott som väljs, till exempel 

fotboll eller golf. Intensitet av kraftansträngning innebär hur mycket kraft eller energi atleter 

lägger ner i en given situation (Weinberg, 2009). För en optimal motivation i en aktivitet 

behöver personer känna tillfredsställelse av att utföra den aktuella aktiviteten. Tre 

grundläggande psykologiska behov relaterade till motivation är: kompetens, att känna sig 

duktig; självbestämmande, att kunna påverka genom eget inflytande; och tillhörighet, känsla 
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av gemenskap med laget eller mellan tränare och atleter. Om dessa tre behov upplevs som 

tillgodosedda skapas en stark inre motivation, det vill säga en egen inre glädje och vilja att 

utföra aktiviteter. Om inte riskerar det att leda till en övervägande yttre motivation eller 

amotivation, det vill säga en kortsiktig och svag drivkraft eller till och med avsaknad av 

motivation (Deci & Ryan, 1985). 

Inre motivation kan beskrivas som individers önskan till att utföra något, ett 

beteende baserad på en inre tillfredsställelse eller det nöje individer känner vid utförande av 

en aktivitet (Deci & Ryan, 1985). Inre motivation ger idrottare lust att utföra aktiviteter utan 

att det tillkommer en yttre belöning, som exempelvis prispengar eller beröm, efter att 

aktiviteten är genomförd (Compton, 2004). Inre motivation kan bidra till att individer uppnår 

nya och högre prestationer (Williams, 2006). Idrottare med inre motivation presterar eller 

deltar för verksamhetens egen skull, till exempel att spela fotboll för att det är roligt 

(Vallerand, Salvy, Mageau, Elliot, Denis, Grouzet, & Blanchard, 2007). 

Yttre motivation innebär att individer försöker uppnå en yttre belöning, till 

exempel när idrottare deltar i verksamheten för att vinna ett pris, tjäna pengar eller få beröm 

(Compton, 2004). Den sociala kontexten i ett samhälle tillskriver ett visst värde för de yttre 

belöningarna, till exempel att det i vissa sociala kretsar finns en hög status kring rikedom. De 

yttre belöningarna behöver alltså inte enbart vara av personlig betydelse för idrottare, även 

den sociala omgivningen kan ge värde till den yttre belöningen (Duda & Treasure, 2001). 

Begreppet amotivation innebär ett tillstånd där individer saknar motivation, både 

inre och yttre motivation, för att delta i en uppgift. Deci och Ryan (2000) definierar begreppet 

som icke deltagande. Förutom att individer saknar motivation, är de heller inte 

självbestämmande och har ingen anledning till deltagande. När idrottare är amotiverade har 

de inte något mål med verksamheten och deltar därför med en låg intensitet eller ingen alls 

(Deci & Ryan, 2000). 

Motivation och självbestämmande 

Motivation kan förstås utifrån ett självbestämmande kontinuum, (se figur 1) där 

amotivation är den minst självbestämmandeformen av motivation och där inre motivation är 

den högsta nivån av självbestämmande motivation (Deci & Ryan, 2000). I kontinuumet 

mellan inre motivation och amotivation är yttre motivation. Yttre motivation delas in i fyra 

regleringar: extern, introjicerad, identifierad och integrerad (Deci & Ryan, 2000). De idrottare 

som är övervägande externt reglerade uppvisar ett beteende som utförs för att undvika 

konsekvenser eller för att få yttre belöningar (Ryan & Deci, 2007). Introjicerad reglering 

innebär att idrottare ger uttryck för beteenden som utförs för att undvika skuld eller ångest 

eller för att känna stolthet (Vallerand et al., 2007). Identifierad reglering innebär att idrottare 

har kontroll över deltagande men inte upplever nöje i samband aktiviteten. Till exempel när 

idrottare vill förbättra sin kondition och därför väljer att delta på samtliga försäsongsträningar 

trots att dessa upplevs krävande och tråkiga (Duda & Treasure, 2001). Integrerad reglering 

sker när idrottare integrerar beteende med värderingar, behov och aspekter av sig själv, 

exempelvis idrottaren som drivs av att visa sin atletiska förmåga inför andra (Deci & Ryan, 
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2000). Frederick-Recascino och Morris (2004) skriver att identifierad och integrerad 

självreglering är relaterat med positiva känslor, bra prestationer, uttålighet och 

kraftansträngning, medan extern och introjektion självreglering korrelerar med högre nivåer 

av ångest och mindre uttålighet för sin aktivitet. 

 

 

Figur 1. Självbestämmande kontinuum (Al-Jamali & Taivaloja 2014, fritt efter Deci & Ryan, 

1985; Ryan & Deci, 2007). Figuren visar relationen mellan beteende, motivation och typ av 

reglering. 

 

Frederick-Recascino och Morris (2004) delar in motivation i sju dimensioner: 

amotivation, inre motivation till kunskap, stimulans och att uppnå något samt yttre motivation 

till identifikation, introjektion och yttre kontroll. Tre former av inre motivation för idrott 

tillsammans med nivåer av extern, introjicerad och identifierad reglering identifieras. Den 

sjunde dimensionen benämns amotivation. Forskning har visat att glädje, nöje och 

tillfredsställelse med idrott överensstämmer positivt med inre och identifierade 

självregleringar. Samma studier visar att positiv affekt såsom entusiasm var negativt relaterad 

till amotivation samt att negativ affekt, såsom nervositet, sågs vara positivt relaterad till 

amotivation och yttre reglering (Pelletier, Fortier, Vallerand, & Tuson, 1995). 

Tidigare studier visar att atleter med mer självbestämmandemotivation presterar 

bättre, använder positiva anpassningsmetoder, såsom att tänka positivt vid stressfulla 

situationer (Amiot, Gaudreau, & Blanchard, 2004), har större uttålighet och anstränger mer i 

aktiviteter (Pelletier, Fortier, Vallerand, & Briére, 2001). Motivation, affekt och personlighet 

har ofta studerats tillsammans med självbestämmandeteori (Deci & Ryan, 1985). Studier visar 

att inre motivation befrämjar uttryck av positiv affekt, såsom glädje, och hälsosamma 

personliga drag, såsom empati och högt självförtroende, samt att yttre motivation associerats 

till negativ affekt, såsom att känna sig frustrerad, spänd, pressad eller kontrollerad samt till 

personlighetsbrister, som lågt självförtroende (Vallerand & Lossier, 1999). 

De faktorer som motiverar till idrott handlar om gemenskap, lagtillhörighet, 

förbättring i vald aktivitet och en känsla av kompetens i aktuell idrott (Vallerand et al., 2007; 

Weinberg, 2009; Weiss & Amorose, 2008). I en studie (Gill, Gross & Huddleston, 1983) 

rangordnades faktorn färdighetsutveckling högst av deltagarna, därefter kom faktorerna att ha 

roligt, lära sig nya färdigheter, utmaning och hälsa i fallande skala. I en annan studie (Brodkin 

& Weiss, 1990) med stor åldersspridning, 6-74 år, rangordnades faktorerna att ha roligt och 
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hälsa högst. I studien deltog 100 simmare som svarade på en utforskande faktoranalys för 

motiv till tävlingssimning. I en studie (Yan & McCullagh, 2004) deltog 424 kinesiska och 

amerikanska barn i åldern 12-16 år (202 flickor och 222 pojkar) genom att svara på ett 

frågeformulär gällande motivation till fysisk aktivitet. Denna studie gav resultatet att 

färdighetsutveckling och tävlan var den viktigaste faktorn för amerikanska ungdomar och att 

socialt umgänge och hälsosam livsstil var den viktigaste faktorn för kinesiska ungdomar till 

att delta i idrott (Yan & McCullagh, 2004). Forskarna menar att ytterligare studier är 

nödvändiga för att se varför denna skillnad uppstod.   

Betydelsen av motivation, självförtroende och passion 

När inre och yttre motivation är i balans skapas självbestämmande motivation, 

vilket för idrottare blir en drivkraft till vidare utveckling i idrotten (Deci & Ryan, 1985). 

Självbestämmande motivation och ett högt självförtroende är väsentligt för att idrottare ska 

kunna prestera under en lång tid (Ryan & Deci, 2007; Vealey, 2009) och är centralt för 

utvecklande av harmonisk passion (Vallerand et al., 2003). En studie (Hays, Thomas, 

Maynard, & Bawden, 2009) med 14 deltagare (7 män och 7 kvinnor), visade att atleter har 

lättare att bibehålla fokus på uppgiften om de upplever sig ha högt självförtroende, medan de 

tappar fokus och istället började tänka på sina egna svagheter om de har ett lågt 

självförtroende. Annan forskning visar att idrottare med harmonisk passion helt kan fokusera 

på idrotten och uppleva positiva resultat, till exempel positiva känslor, koncentration och 

flow, både under pågående och efter avslutad aktivitet (Vallerand, Rousseau, Grouzet, 

Dumais, Grenier, & Blanchad, 2006). Idrottare i studien av Hays et al. (2009) påverkades 

även positivt till tankar, känslor och beteenden, då ett högt självförtroende bidrog till en 

lyckad prestation. Flertalet forskare (Hays et al., 2009; Ryan & Deci, 2007; Vealey, 2009) 

skriver att det krävs självförtroende, motivation och harmonisk passion för att idrottare ska 

kunna bibehålla fokus under exempelvis en hel tävlingssäsong. En studie med 233 

hockeyspelare (Amiot, Vallerand, & Blanchard, 2006) visar att det starkt konkurrenssatta 

klimatet i högsta ligan förstärker motivationen för aktiviteten och därför leder till ännu bättre 

fokus på deltagandet.  

Passion 

En del av idrottares motivation som uppmärksammats inom forskning under de 

senaste åren är passion. Passion definieras som en stark benägenhet för och längtan till en 

verksamhet individer tycker om, bedömer viktig samt där de investerar tid och energi 

(Vallerand et al., 2003). För att en idrott ska räknas som en passion måste den vara av 

betydande del i idrottares liv. För att kunna mäta passion skapade Vallerand et al. (2003) den 

dualistiska passionsmodellen som delar passion mellan harmonisk och tvångsmässig. 

Forskarna utgick från självbestämmande-motivationsteori och i modellen tas hänsyn till 

individers autonomi, kompetens och tillhörighet. Modellen visar att idrottslig passion genom 

internalisering över tid kan bli till idrottares identitet. Internalisering av aktivitet och 

personlighet innebär att individen inte bara är någon som spelar fotboll, utan är och känner sig 

som en fotbollsspelare (Aron, Aron, & Smolan, 1992). Det finns dock en viktig skillnad i hur 
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en aktivitet är internaliserad. Om aktiviteten är autonomt internaliserad, det vill säga att 

aktiviteten är självvald, blir resultatet en harmonisk passion, men om internaliseringen inte är 

autonom blir resultatet en tvångsmässig passion (Vallerand et al., 2008). En verksamhet 

såsom golf hos harmoniskt passionerade personer är en viktig del av deras liv men tar inte upp 

en överväldigande del av deras identitet. Individer kan således själva bestämma för när de vill 

utöva aktiviteten eller göra andra saker såsom att umgås med vänner eller studera. 

Tvångsmässig passion innebär ett okontrollerbart begär att delta i en verksamhet som inte blir 

en del av individers identitet. Individer blir således kontrollerade av aktiviteten (Vallerand et 

al., 2003). 

Båda formerna av passion korrelerade positivt med uppfattningar av 

verksamheten, som en passionerad verksamhet. Båda formerna av passion korrelerade även 

positivt med internalisering, det vill säga att personen frivilligt accepterat aktiviteten som 

viktig (Aron et al., 1992). Bara tvångsmässig passion konstaterades vara relaterat med viss 

konflikt med individens egna intressen. 

 

Samband mellan passion, motivation, självförtroende och personlighet 

En självbestämd internalisering sker när idrottare frivilligt har accepterat 

verksamheten som viktig, utan några oklarheter eller osäkerheter. Denna form av 

internalisering framkallar motivationskraft till engagemang i en verksamhet och en vilja till 

att fortsätta med verksamheten (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2003). Detta korrelerar 

med motivation som anses påverka idrottares val av verksamhet och fortsatt medverkan inom 

valda idrott (Weinberg, 2009). 

Idrottare med en harmonisk passion upplever en kontrollerbar lust att engagera 

sig i en verksamhet och väljer fritt att göra det, vilket innebär att idrottsutövandet är i harmoni 

med andra aspekter av idrottares liv som exempelvis familj och vänner (Hodgins & Knee, 

2002). Enligt Deci och Ryan (1985) har idrottare ett behov av att känna kontroll genom eget 

inflytande samt möjlighet att påverka och bestämma över situationer. 

När idrottare med en harmonisk passion hindras från att utöva aktiviteten kan de 

väl anpassa sig till situationen och fokusera uppmärksamheten och energin på andra uppgifter, 

de har kontroll över verksamheten och kan till exempel välja när de ska träna eller vila. 

Idrottare med harmonisk passion, till skillnad från idrottare med tvångsmässig passion, kan 

även välja att sluta med en verksamhet som de upplever har blivit en negativ faktor i deras liv 

(Vallerand et al., 2006). Detta har relaterats till ett anpassningsbart självförtroende som 

innebär att idrottare kan anpassa sig efter den rådande situationen (Vealey, 2009). Vealey 

(2009) menar vidare att idrottare som besitter ett anpassningsbart självförtroende har större 

möjlighet att nå framgång. 

En rad olika faktorer bidrar till huruvida passionen kommer att utvecklas till 

harmonisk eller tvångsmässig (Mageau, Vallerand, Charest, Salvy, Lacaille, Bouffard, & 

Koestner, 2009). Utveckling av harmonisk passion gynnas av föräldrar som stödjer barns 
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självbestämmande. I motsats till detta uppvisar barn en tvångsmässig form av passion när de 

har föräldrar med kontrollerande stil där de tvingar sitt barn att tänka, känna och bete sig på 

ett specifikt sätt (Mageau et al., 2009). En annan studie visar att barn och tonåringar vars 

sociala miljö stöder deras självbestämmande motivation är mer benägna att utveckla en 

harmonisk passion (Vallerand et al., 2003). Den sociala miljön runt idrottare har även en 

viktig roll för hur självförtroendet kommer att utvecklas (Vealey, 2005; 2007; 2009). 

Aktuell forskning visar att det finns korrelationer mellan passionsform och 

personlighetsdrag, där de drag som är associerade med harmonisk respektive tvångsmässig 

passion skiljer sig väsentligt från varandra (Balon, Lecoq, & Rimé, 2013). I en studie (Balon 

et al., 2013) fick 241 deltagare svara på ett frågeformulär över internet innehållande en 

mätning av passion tillsammans med en mätning av personlighet. Studien gav resultatet att 

individer med harmonisk passion tenderar att ha karaktärsdrag som samvetsgrannhet, 

extraversion, vänlighet och öppenhet. I motsats till personer med tvångsmässig passion som 

tenderar att associeras med låga nivåer av vänlighet och utåtriktning (Balon et al., 2013). 

Karaktärsdrag som dessa kan relateras till vad forskare kallar anpassningsbar personlighet 

(Machida, Ward, & Vealey, 2012), vilket bland annat syftar till idrottares eget uppträdande i 

förhållande till att exempelvis följa ett schema och hålla tider, samt motivation till att prestera 

på topp. I en studie deltog 206 idrottare i åldern 18 till 23 år, av dessa var 139 kvinnor och 67 

män. Forskarna till studien menar att vård av idrottares anpassningsbara personlighet, 

uppgiftsmålorientering och uppgiftsinvolverande motivationsklimat påverkar atleter till att 

välja kontrollerbara källor till självförtroende. Anpassningsbar personlighet påverkar vilka 

källor idrottare hämtar självförtroende från och anses därför kunna bidra till att höja idrottares 

idrottsliga självförtroende (Machida et al., 2012). 

 

Självförtroende 

Självförtroende, situationsspecifikt självförtroende (self-efficacy) och idrottsligt 

självförtroende är liknande begrepp som används för att mäta idrottares bedömning av sin 

förmåga att klara av en specifik uppgift, prestation inom idrott eller någon annan fysisk 

aktivitet (Bandura, 1997; Feltz, Short, & Sullivan, 2008; Vealey & Chase, 2008). 

Självförtroende är individers tro på en inneboende förmåga att nå framgång, inkluderat tro på 

att de har förmågor och färdigheter för att klara en given uppgift (Bandura, 1997; Vealey & 

Chase 2008). Self-efficacy definieras som tron på en egen förmåga att organisera och 

genomföra handlingar som krävs för att klara av en given uppgift. Individer som upplever sig 

ha hög self-efficacy vågar ta sig an större utmaningar. Hög eller låg self-efficacy kommer att 

påverka dels vad individer väljer för utmaningar samt dels motivationen i genomförandet 

(Bandura, 1997). Idrottslig självförtroende definieras som graden av säkerhet individer har 

om förmågan till att vara framgångsrik i idrott (Vealey & Chase, 2008).  
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Källor till självförtroende 

The Sport Confidence Model är en teoretisk modell utvecklad för att mäta 

idrottsligt självförtroende, baserad på forskning kring self-efficacy (Vealey, Hayashi, Garner-

Holman, & Giacobbi, 1998).  Modellen föreslår att den specifika idrottens struktur, till 

exempel tävlingsnivå eller organisations uppbyggnad i form av ledare, tränare och lag, 

tillsammans med olika individuella skillnader, påverkar hur högt idrottslig självförtroende hos 

atleter blir. Detta inkluderar olika former av självförtroende idrottare får, exempelvis om det 

blir ett starkt självförtroende, och ur vilka källor idrottare hämtar information till sitt 

självförtroende (Vealey & Chase 2008). Idrottare får självförtroende bland annat när de 

uppnår mål samt tränar och tävlar i ett tävlingsklimat som är stödjande, utmanande och 

motiverande (Vealey et al., 1998). Självförtroende påverkas av kulturen inom idrotten, vilket 

innefattar faktorer som motivationsklimat och tävlingsnivå tillsammans med idrottares 

personlighet och det sociokulturella sammanhanget, såsom föräldrar och vänner (Vealey & 

Chase 2008). 

Figur 2. Källor till självförtroende indelat under huvudområden (Al-Jamali & Taivaloja, 

2014, fritt efter Vealey & Chase, 2008). 

De främsta faktorer som påverkar självförtroendet är den idrottsliga 

prestationen, socialt klimat och idrottarens förmåga till självreglering (Vealey & Chase, 

2008). Med prestation menas förutom att vinna, att ha realistiska mål och samtidigt att ha 

Källa Självförtroende baserat på…                                

 

Prestation (kontrollerbara faktorer) 

Bemästra Att inneha eller förbättra förmågor inom idrott 

Demonstration av förmåga Att visa upp sin förmåga eller visa sig bättre än en konkurrent 

Självreglering (kontrollerbara faktorer) 

Fysisk och mental förberedelse Att känna sig fysiskt och mentalt förbered för tävling 

Fysisk presentation  Den egna fysiska självbilden 

Socialt klimat (okontrollerbara faktorer) 

Socialt stöd Att få stöd till sin idrott från signifikanta andra 

Tränarens ledarskap Att tro på tränarens ledarskapsförmåga 

Uppfattade erfarenheter Att se andra prestera bra 

Bekvämlighet Att finna sig bekväm i tävlingsmiljön 

Favoritskap Uppfattning om att slumpen genererar tur 
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kontroll över situationen. Socialt klimat inbegriper den miljö som finns, exempelvis stöd som 

ges av omgivningen och hur den sociala situationen ser ut. Självreglering innefattar de 

strategier som används för att bibehålla fokus på uppgiften för att uppnå ett maximalt resultat 

samt utvecklandet och användningen av förmågor som påverkar idrottare och prestation 

(Vealey, 2005; 2007). Självförtroendet påverkas också av de nio källorna till självförtroende 

(se figur 2) (Vealey & Chase, 2008). Självförtroende inom idrott är den grad av säkerhet och 

tilltro som individer har till sin förmåga och möjlighet att lyckas. Forskare skriver att 

självförtroende är multidimensionellt (eg. Hays et al., 2009; Vealey & Chase, 2008). Detta 

eftersom självförtroende innebär tillit till egen fysisk förmåga, såsom att kunna springa i en 

viss hastighet eller hoppa en viss höjd. Vidare innehåller självförtroende psykologiska och 

perceptuella förmågor, såsom att kunna reagera snabbt på skiftande omständigheter under 

tävling. Till sist innebär självförtroende möjlighet till att fatta bra beslut som gynnar den egna 

utvecklingen. Det sistnämnda kan förklaras som idrottares förståelse för vad som är bäst för 

sin kropps fysiska utveckling att exempelvis kunna fatta beslut som berör träningsupplägg och 

att veta var tonvikten i träningen ska läggas för att kunna prestera maximalt i 

tävlingssammanhang (Vealey, 2005; 2007). 

 

Dimensioner av självförtroende 

Både self-efficacy och idrottsligt självförtroende visar att källorna av 

information som idrottarna använder för att bedöma sin förmåga är en avgörande faktor för att 

utveckla och bibehålla en stabil nivå av självförtroende (Bandura, 1997; Vealey & Chase, 

2008). För att öka idrottares självförtroende till en optimal nivå, är det viktigt för 

idrottspsykologiska rådgivare och tränare att veta på vilken information, ur vilka källor till 

självförtroende, idrottare baserar sitt självförtroende (Vealey & Chase, 2008; Machida et al., 

2012). Forskare (Vealey et al., 1998) menar att genom undersökning av källor till 

självförtroende hos idrottare, kan en bättre förståelse uppnås hur social omgivning, idrottslig 

kultur och individuella skillnader påverkar det idrottsliga självförtroendet. 

Enligt Vealey och Chase (2008) är det inte nog att atleter besitter ett generellt 

idrottslig självförtroende för att nå framgång, idrottare bör därutöver besitta ett starkt 

självförtroende för att komma över möjliga motgångar eller hinder. Internationella 

toppidrottare vittnar om att det krävs ett starkt, uthålligt, anpassningsbart och robust 

självförtroende för att nå framgång (Hays, Maynard, Thomas, & Bawden, 2007; Hays et al., 

2009; Thomas, Lane, & Kingston, 2011; Vealey, 2009). Detta kan vidare relateras till 

forskning som visar att det är viktigare vilken form av självförtroende atleter har, såsom ett 

starkt självförtroende, för att vara mentalt starka och vara framgångsrika, än att bara ha 

självförtroende (Thomas et al., 2011). I en studie (Thomas et al., 2011) identifierades sex 

former av självförtroende som bildar ett starkt sportsligt självförtroende. Studien innefattade 

en kvalitativ undersökning av robust självförtroende hos individuella elitidrottare, bestående 

av en fokusgrupp (4 deltagare) samt en uppföljningsgrupp (16 deltagare). Den första formen 

av självförtroende som identifierades i studien är multidimensionellt, att atleter har 
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självförtroende inom flera områden, till exempel att tro på de egna färdigheterna, att tro på 

vinst och att tro på den egna fysiska och mentala förberedelsen. Den andra formen är 

formbart, det vill säga att det starka självförtroende hjälper atleten att snabbt återhämta sig 

från motgång. Den tredje formen är beständigt, att det starka självförtroendet motstår 

förändringar, det vill säga att förtroendet håller en hög och stabil nivå över tid. Den fjärde 

formen är styrka i tro, att atleter har en inre känsla av att de kan klara något. Den femte 

formen är utvecklat, att självförtroende kan utvecklas och mogna fram över tid. Den sjätte och 

sista formen är beskyddande, att det starka självförtroendet skyddar atleter från faktorer som 

kan sänka självförtroendet, såsom motgångar och förväntningar. Hays et al. (2007) antyder att 

utveckling av robust självförtroende är beroende av att atleter hämtar information till 

självförtroende ur flera källor (se figur 2), jämfört med generellt självförtroende som kan 

komma enbart ur en eller ett få antal källor. Vilka former av självförtroende atleter besitter 

och vilka källor till självförtroende atleter använder menar forskare (Hays et al., 2007; Vealey 

& Chase, 2008) influeras av bland annat kön samt den organiserade kulturen, exempelvis 

tävlingsnivå och tävlingsinriktning.  

För att idrottspsykologer och tränare ska kunna påverka och höja graden av 

idrottares självförtroende, är det avgörande att veta ur vilka källor atleter hämtar sitt 

självförtroende (Machida et al., 2012; Vealey, 1986). Forskning har visat att form av, 

intensitet och kvalitet på tränares feedback och stödet av signifikanta andra i hög grad 

påverkar den motivation till idrott som idrottaren känner. Hur en tränare lägger upp ett 

träningsprogram samt hur de reagerar på idrottares prestation är viktiga influenser till hur 

stark motivationen till träning och tävling blir (Weiss & Amoros, 2008). Tidigare studier har 

visat att kontrollerbara källor till självförtroende, såsom bemästra och fysisk och mental 

förberedelse (se figur 2), kan vara viktigare än okontrollerbara källor till självförtroende, 

såsom socialt stöd och favoritskap (se figur 2), när det gäller att höja och bibehålla atleters 

självförtroende (Vealey et al., 1998). 

Idrottsligt självförtroende, motivation till och passion för idrott har visats vara 

viktiga psykologiska faktorer för att idrottare ska lyckas i sin prestation. Dessutom är de tre 

faktorerna nära relaterade och påverkningsbara av varandra. Optimalt för långsiktig framgång 

verkar vara när atleter har ett högt och starkt idrottsligt självförtroende, en stark inre 

motivation och en harmonisk passion.  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka motivationsfaktorer, 

passionsfaktorer samt vilken sorts av självförtroende som uppvisas hos 

ungdomslandslagsspelare i fotboll. Vidare undersöks samband mellan passion och 

självförtroende samt hur motivation är relaterat till passion och självförtroende.   

Följande frågeställningar undersöks: 

(1) Vilka motivationsfaktorer uppvisar svenska ungdomslandslagsspelare i fotboll? 

(2) Vilka passionsfaktorer uppvisar svenska ungdomslandslagsspelare i fotboll? 

(3) Vilken sorts självförtroende uppvisar svenska ungdomslandslagsspelare i fotboll? 
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(4) Finns samband mellan passion och självförtroende hos svenska ungdomslandslagsspelare i 

fotboll? 

(5) Finns samband mellan motivationsfaktorer och passion samt självförtroende svenska 

ungdomslandslagsspelare i fotboll?  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

I den aktuella studien deltog 58 flickor och 230 pojkar i åldrarna 15-17 år (M=16,02, 

Sd=1,06). Deltagare kom från 62 olika svenska fotbollföreringar i Sverige. Gemensamt för 

alla deltagare var att de spelade i svenska ungdomslandslagen i fotboll. Fotbollsspelande 

flickor och pojkar representerade fem olika ungdomslandslag (3 pojklag och 2 flicklag). 

Urvalet representerade cirka 80 % av populationen. Ungdomarna hade blandad erfarenhet av 

landslagsträning, en del var där för första gången men majoriteten hade varit med innan.  

Instrument 

Tre frågeformulär användes i studien. För att studera självförtroende användes Vealeys 

Sportconfidence Scale (VSS) se bilaga 1 (Vealey, 1986). För att mäta motivation användes 

Sport Motivation Scale (SMS) se bilaga 2 (SMS; Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, 

& Blais, 1995) och för att studera passion användes Passion Scale (PS) se bilaga 3 (Vallerand, 

Blanchard et al., 2003). 

Vealeys Sportconfidence Scale , VSS, består av 15 påståenden som besvaras utifrån en 

sjugradig skala med svarsalternativ ”Kan inte göra det alls” till ”Absolut säker att jag kan” 

och som värderar spelarnas idrottsliga färdigheter och förmåga (se Bilaga 1) (Vealey, 1986). 

Frågorna delas in i kategorierna ” Fysiska färdigheter och träning (α=0,86),  Kognitiv 

effektivitet (α=0,75) samt Återhämtningsförmåga (α=0,76) 

Sport motivation scale (SMS; Pelletier et al., 1995) innehåller totalt 28 frågor som delas in i 

nio dimensioner: Inre, inre motivation till kunskap, inre motivation att uppnå något, inre 

motivation till att uppleva stimulans, yttre, yttre kontroll, introjection, identifikation och 

amotivation. Frågorna och påståendena är översatt genom translation, backtranslation som 

innebär att det först gjordes en översättning från en engelsk version till svenska. Därefter 

översattes instrumentet tillbaka till engelska och jämfördes med den ursprungliga versionen. 

Några små förändringar gjordes och versionen har använts på svenska i tidigare. Svaren mäts 

på en Likertskala från ett till sju, där ett motsvarade ”Instämmer ej” och sju motsvarade 

”Instämmer helt”. Däremellan finns också ”Instämmer lite”, ”Instämmer något” och 

”Instämmer mycket”. Chronbachs alpha variereade mellan 0,66 och 0,79 på de nio 

dimensionerna (se vidare Tabell 2). 

Tabell 2. Chronbach alpha (α) för undersökta variabler av SMS (N=288). 
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SMS Sport Motivation Scale  (α) 

IM-SMS-Kunskap  0,71 

IM-SMS-Uppleva stimulans 0,66 

IM-SMS-Uppnå något  0,72 

EM-SMS-Identifikation  0,77 

EM-SMS-Introjektion  0,72 

EM-SMS-Yttre kontroll  0,77 

SMS-Amotivation  0,79 

 

The Passion Scale (Vallerand et al., 2003) består av frågor som delas in i fyra 

komponeter: en som urskiljer mellan passionerade och icke-passionerade individer och en 

som avgör hurvida indivden har en harmonisk passion eller tvångsmässig passion. Skalan 

består av två subskalor (med en sjugradig poängskala på varje fråga) som mäter harmonisk 

passion (frågor som exempelvis: ”den här aktiviteten är i harmoni med andra aktiviteter i mitt 

liv”) samt tvångsmässig passion (frågor som exempelvis: ”jag är nästan besatt av mitt 

idrottande”). Såväl validiteten och reliabiliteten stödjer den två-faktoriella passionsskalan 

(Vallerand et al., 2003).  Frågorna delas in i kategorierna ” Tvångsmässig passion OP 

(α=0,76) samt Harmonisk Passion HP (α=0,82). 

Procedur 

Datainsamlingen genomfördes på totalt fem landslagsläger, två 

flicklandslagsläger och tre pojklandslagsläger. Kontakt med svenska fotbollsförbundet togs 

via telefon med förfrågan att undersöka ungdomslandslagsspelare. Information gavs både till 

fotbollsförbundet och idrottarna att studien var del av en uppsats i kandidatnivå med syfte att 

undersöka motivation, självförtroende och passion. Frågeformulären delades ut då spelarna 

satt i en sal för att kunna ha full koncentration och gott om tid på sig. Samtliga 

försökspersoner informerades om att undersökningen var frivilligt att delta i och att all 

information kring studien behandlas konfidentiellt. En av forskarna var på plats vid samtliga 

enkäter och tiden för ifyllande av enkäter tog upp till 35 minuter.  

 

 

Etik 

                  Deltagarna i den aktuella studien fick innan undersökningen läsa igenom och 

godkänna en informerande samtyckesblad där de gav sitt godkännande för deltagande i 

studien. I samtycket informerades deltagarna om att deras individuella svar var konfidentiella 

(bilaga 5). De fick också information om resultatet skulle rapporteras. Deltagarna 

informerades om att undersökningen var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta 
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studien. Deltagarna informerades om syftet. Deltagarna informerades också om att ställa 

frågor om eventuella oklarheter uppkom, före, under eller efter undersökningens gång.  

Dataanalys 

Resultat och rådata fördes in i dataprogrammet Statistical Package of Social 

Science (SPSS). Data analyserarades med såväl beskrivande som förklarande statistik. För att 

studera samband användes Pearsons r. Cronbach alphavärdet undersöktes för att mäta den 

interna reliabiliteten hos varje enskild skala. Envägs ANOVA användes för att studera 

skillnaden harmonisk och tvångsmässig passion.  
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Resultat 

Resultaten visade att svenska ungdomslandslagsspelare främst rangordnade 

motivationsfaktorerna IM-SMS-Uppleva stimulans samt IM-SMS-Kunskap. Lägst 

rangordnades EM-SMS-Yttre kontrol samt Amotivation  (se Tabell 1). 

Tabell 1. Tabellen visar medelvärde (M) och standardavvikelse (S) för motivationsfaktorer 

(n=288). 

Variabel   Medelvärde  Standardavvikelse  

IM-SMS-Uppleva stimulans 5,95  0,89 

IM-SMS-Kunskap  5,64  0,98 

IM-SMS-Uppnå något  5,19  1,14 

EM-SMS-Intro  3,88  1,46 

EM-SMS-Identifikation  3,76  1,40 

EM-SMS-Yttre kontroll  3,27  1,46 

SMS-Amotivation  1,54  0,89  

 

Vidare visade resultaten av envägs beroende ANOVA att svenska ungdomslandslagsspelare 

uppvisade högre harmonisk passion (M=6,2, Sd=0,59) än tvångsmässig passion (5,66, 

sd=0,97), F1, 289= 111,94, p= 0,001 (Se Figur 4). 
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Figur 4. Figuren visar medelvärde för passionsform hos undersökningsdeltagarna (n=288). 

 

Däremot påvisades ingen dimension av självförtroende vara signifikant mer förekommande är 

andra, fysiska färdigheter och träning (M=5,75, S=0,78), kognitiv effektivitet (M=5,72, 

S=0,7) och återhämtningsförmåga (M=5,76, S=0,74). 

Samband mellan passion, motivation och självförtroende 

Genom Pearsons r, visades ett statistiskt signifikant positivt samband mellan 

självförtroende variabeln fysiska färdigheter och harmonisk passion (r= 0,318, p=0,001) samt 

tvångsmässig passion (r=,213, p=0,001). Det fanns även ett statistiskt signifikant positivt 

samband mellan variablerna kognitiv effektivit och harmonisk passion (r=,385, p=0,001) samt 

tvångsmässig passion (r=,182, p=0,001). Harmonisk passion och återhämtningsförmåga 

(ScRes) uppvisade även ett statistiskt signifikant positivt samband (r=,380, p=0,001), 

tvångsmässig passion (r=,134, p=0,001) (se Bilaga 4).  

Resultaten visade signifikanta positiva samband både mellan harmonisk passion 

såväl tvångsmässig passion och självförtroende faktorerna ”a:fysiska färdigheter och träning”, 

”b:kognitiv effektivitet” och ”c:återhämtningsförmåga”. Ju högre harmionisk och 

tvångsmässig passion som uppvisades desto högre a,b, samt c påvisades.  

Motivationsfaktorn EM-SMS-Introjektion (EMSmSintro) var positivt relaterat 

till tvångsmässig passion (OP) (r=,329, p=0.001) och harmonisk passion (r=,0,60, p=0.001). 

Ju högre EM-Introjektion desto högre tvångsmässig och harmoniskpassion. 

Genom Pearsons r, erhölls dessutom signifikanta positiva samband mellan 

motivationsfaktorerna: ”kunskap”, ”uppleva stimulans” och ”uppnå något” med de tre 

självförtroende variablerna ”Fysiska färdigheter och träning”, ”kognitiv effektivitet” och 

”Återhämtningsförmåga”, (se Bilaga 4). De signifikanta sambanden mellan motivation- och 

självförtroende-variablerna skildrar att spelare tenderar att uppvisa högre självförtroende när 

följande motivationsfaktorer är erhållna: ”kunskap”, ”uppleva stimulans” och ”uppnå något”.  

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande uppsats var att studera vilka motivationsfaktorer, 

passionsfaktorer samt vilken grad av självförtroende som uppvisades hos 

ungdomslandslagsspelare i fotboll. Vidare undersöktes samband mellan passion och 

självförtroende samt hur motivation var relaterat till passion och självförtroende. 

Uppvisade motivationsfaktorer, passionsfaktorer och självförtroendeformer 

Resultaten i föreliggande studies första frågeställning visade att de främsta 

motivationsfaktorerna för ungdomslandlagsspelarna var ”uppleva stimulans” samt ”kunskap”. 

Resultaten stöds av tidigare forskning som har påvisat att inre motivation, som beskrivna 

motivationsfaktorer är, betyder att atleten presterar eller deltar för verksamhetens egen skull, 
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till exempel att spela fotboll för att det är roligt (Vallerand et al., 2007). Båda dessa 

motivationsformer härrör från inre motivation och inre reglering som innebär att motivationen 

är självdetermininerande (Ryan & Deci, 2003). De relevanta faktorerna för dessa är intresse, 

njutning och tillfredställelse. En möjlig förklaring till att ungdomslandslagspelarnas främsta 

motivationsfaktorer är dessa skulle kunna bero på att individerna spelar i en hög nivå med 

något som de prioriterar och älskar att göra.  

Resultaten i föreliggande studie visade att amotivation var det mest sällsynta. 

Sannolikt kan detta förklaras av att det krävs ambitioner och hög målsättning för att ta sig till 

landslagsnivå. Detta stöds delvis av tidigare forskning som menar att en idrottare som är 

amotiverad inte har något mål med sin verksamhet och deltar därför med en låg intensitet eller 

ingen alls (Ryan & Deci, 2003). Detta är sannolikt inte fallet för ungdomar på landslagsnivå. 

Resultat för studiens andra frågeställning visar att individer på 

ungdomslandslagsnivå i fotboll tenderar att ha en mer harmonisk passion. En möjlig 

förklaring till att individerna uppvisade högre harmonisk passion kan vara att spelarna på 

ungdom landslagsnivå har ett bra socialt stöd hemifrån. Detta stöds av tidigare forskning som 

menar att förekomsten av harmonisk passion gynnas av föräldrar som stödjer barns 

självbestämmande (Mageau et al, 2009).  

Resultaten för studiens tredje frågeställning uppvisade inga signifikanta 

skillnader mellan självförtroendeformer. Resultaten kommer mer ingående att diskuteras i 

samband med frågeställning fyra och fem. 

 

Samband mellan passion och självförtroende 

Resultatet för studiens fjärde frågeställning (Finns samband mellan passion och 

självförtroende hos svenska ungdomslandslagsspelare i fotboll) visar att det finns statistiska 

positiva samband mellan form av passion, främst harmonisk passion, och självförtroende hos 

ungdomslandslagspelare i fotboll. Tidigare forskning belyser ett antal olika källor till 

idrottsligt självförtroende som är unika inom tävlingssammanhang i idrott som i sin tur kan 

relateras till tidigare forskning av passion (Vealey et al., 1998). Några av dessa källor är att 

bemästra den egna fysiska självbilden, socialt stöd, att få stöd till sin idrott från signifikanta 

andra, uppfattade erfarenheter, bekvämlighet och att finna sig bekväm i tävlingsmiljön 

(Vealey et al., 1998). Vallerand et. al (2003) menar att idrottare med en harmonisk passion 

upplever en kontrollerbar lust att engagera sig i en verksamhet och väljer fritt att göra det, att 

då finna sig bekväm (en källa till idrottsligt självförtreonde) i en tävlingsmiljö kan tänkas vara 

en förutsättning för harmonisk passion.   

En tänkbar orsak till att tvångsmässig passion korrelerade mindre med 

självförtroende kan tänkas vara att individen känner sig obekväm under utförandet av 

aktiviteten. Detta stöds av Deci och Ryan (2002) som menar att den tvångsmässiga passionen 

kontrollerar idrottaren, därför riskerar de att uppleva negativa affektiva konflikter med sig 



MOTIVATION, PASSION OCH SJÄLVFÖRTROENDE HOS FOTBOLLSSPELARE I 

SVENSKA UNGDOMSLANDSLAG  

19 
 

 

själva, som har kognitiva och beteendemässiga konsekvenser under och efter den 

passionerade aktiviteten. 

Vealy et al. (1998) menar att det sociala stödet är en källa för idrottsligt 

självförtroende. Detta stöds av Magaeu et al. (2009) som menar att förekomsten av harmonisk 

passion gynnas av föräldrar som stödjer individens autonomi. Dessutom tenderar individer 

med tvångsmässig passion ha föräldrar med en kontrollerande stil där de tvingar sitt barn att 

tänka, känna och bete sig på ett specifikt sätt (Magaeu et. al., 2009). Det kan således 

argumenteras för att det bristande sociala stödet för individen uppvisar sig i sämre 

självförtroende hos de med tvångsmässig passion än individer med harmonisk passion.  

I Vealeys sport condidence model (Vealey et al., 1998; Hays et al., 2009) 

indikerades att atleterna utvecklade en positiv inverkan på tankar, känslor och beteenden av 

ett högt sportsligt självförtroende som underlättade och stimulerade prestationen. Detta kan 

vara en möjlig förklaring till varför individer med harmonisk passion tenderar att ha ett högre 

självförtroende än individer med tvångsmässig passion. Det positiva förhållningsättet, utan 

negativa tankar och känslor, är en förutsättning för harmonisk passion och högt sportsligt 

självförtreonde (Vealey & Chase 2008)  

Däremot stämmer resultaten i föreliggande studie inte överens med studien där 

individer med tvångmässig passion uppvisar bättre självförtroende i ett starkt konkurrenssatt 

klimat (Amiot et al., 2006). Amiot et al., (2006) menar att det starka konkurrenssatta klimatet 

förstärker motivationen för aktiviten och leder till bättre fokus på deltagandet. Amiot et al., 

(2006) menar att eftersom individer med tvångsmässig passion kan känna sig skyldiga att 

delta i aktiviteten på grund av omständigheterna, uppvisar de således bättre psykologisk 

anpassning än individer med harmonisk passion.    

Samband mellan motivationsfaktorer och passion samt självförtroende 

I studiens femte frågeställning, ”finns samband mellan motivationsfaktorer och 

passion samt självförtroende hos svenska ungdomslandslagsspelare i fotboll?”, uppvisades två 

intressanta samband. Det första sambandet visade att det finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan tvångsmässig passion och EM-Introjektion. Resultaten stöds delvis av 

tidigare forskning som också har påvisat att extern och introjicerad självreglering har 

samband med högre nivåer av ångest och mindre uttålighet för sin aktivitet (Frederick-

Recascino & Morris., 2004). Resultaten styrks delvis av den teoretiska referensramen av Ryan 

och Deci (2009) som beskriver att yttre och inre motivation samt introjeserad reglering är 

relaterat till självkontroll, inre belöningar och bestraffningar. Det självbestämmande 

kontinuumet beskriver olika typer av motivation, deras reglering och regleringsprocesser 

(Ryan & Deci, 2003). Då harmonisk passion är associerat med inre motivation som innebär, 

intresse, njutning och tillfredställse kan det således förklara varför harmonisk passion fick 

låga världen på EM-SMS-introjektion.  

Det andra intressanta resultatet i studiens femte frågeställning visar att det finns 

statistiskt signifikanta samband mellan motivationsfaktorerna: ”kunskap”, ”uppleva 

stimulans” och ”uppnå något” med de tre självförtroende variablerna ”Fysiska färdigheter och 
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träning”, ”kognitiv effektivitet” och ”Återhämtningsförmåga”.  Resultatet stöds av tidigare 

forskning som menar att idrottare med identifierad och integrerad självreglering också 

uppvisar positiva känslor, bra prestationer, uttålighet och kraftansträngning (Frederick-

Recascino & Morris, 2004). Resultaten styrks delvis av den teoretiska referensramen Vealey 

(2005; 2007) som beskriver att självförtroende inom idrott definieras som den grad av 

säkerhet och tilltro som individen har till sin förmåga och möjligheter att lyckas. Vidare ses 

självförtroendet som multidimensionellt och innehåller tillit till sin egen fysiska förmåga, 

psykologiska och perceptuella förmågor, träningskvalitet och möjligheten till att fatta bra 

beslut som gynnar den egna utvecklingen (Vealey, 2005; 2007).  

En tänkbar anledning till detta studieresultat och de generellt höga värdena av 

inre motivationsfaktorer och självförtroende kan förklaras av att majoriteten av fotbollsspelare 

på landslagsnivå känner att de har tillräckligt med kontroll i en utmanande miljö och kan 

relatera samt integrera sig i denna miljö, i enlighet med självbestämmandeteori (Deci & Ryan, 

2000). Detta stöts av tidigare forskning som menar att inre motivation leder till att individen 

agerar efter eget engagemang och mot ett önskat mål eller resultat där de känner glädje och 

upplever motivation samt att inre motivation också förstärks som en inre energi som individen 

använder som redskap för att uppnå nya prestationer (Williams, 2006). Exempelvis betonar 

Hays et. al. (2009) att självförtroende inom idrott ses som den grad av säkerhet och tilltro som 

individen har till sin förmåga och möjligheter att lyckas, segra eller vinna. En tänkbar 

anledning till detta studieresultat och de högra värdena i inre motivation och självförtroende 

är att ungdomar i landslagsnivå har en stark vilja att vinna samt åstadkomma något med sin 

idrott, så kallade ”vinnarskallar”.  En sk.”vinnarskalle” skulle möjligtvis vara en förutsättning 

för starkt självförtroende och även en förutsättning för hög inre motivation.  

Metoddiskussion 

Resultatet visar höga medelvärden för variablerna självförtroende, passion och 

motivation. Standardavvikelserna för de olika variablerna sträcker sig från 0,59 till 1,54 och 

Cronbach alpha sträcker sig från 0,66 till 0,86 i denna studie. 

Det låga alpha värdet för ”IM-Uppleva stimulans” i Sport motivation Scale 

problematiseras. Cronbach alpha för ”IM-Uppleva stimulans” som en variabel visade sig i 

denna studie vara 0,66, vilket kan diskuteras som en icke-acceptabel nivå och en begränsning 

i studien i förhållande till de generella rekommendationerna på 0,70 (Cortina, 1993). Faktum 

att varje kategori i SMS endast innehöll sju påståenden kan ha påverkat det totala Cronbach 

alpha för ”IM-Uppleva stimulans”, diskuterar författarna, och trots ett lågt alpha-värde 

behöver inte resultatet vara meningslöst (Cortina, 1993).  

Vid undersökning av underkategorierna (”IM-Kunskap” och ”IM-Uppleva 

stimulans”) har både dessa ett starkare Cronbach alpha var för sig och även resultaten 

uppvisade statistiskt signifikanta samband vilket stärker studiens reliabilitet (Cortina, 1993). 

Eftersom enkätifyllandet gjordes under olika tidpunkter, före och efter träning, 

kan resultatet ha påverkats. Hassmén & Hassmén (2008) menar att den fysiska och psykiska 

prestationsformen varierar från tillfälle till tillfälle och därför kan resultatet ha skilts sig åt om 
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alla individer exempelvis fick fylla i enkäterna innan träning. Då cirka hälften av individerna 

fyllde i enkäterna efter träningen kan det ha påverkat resultatet. Under ifyllandet efter träning 

kan deltagarna ha varit påverkade av deras känslomässiga tillstånd såsom utmattning, brist på 

koncentration och trötthet. Detta menar Morris & Summer (2004) kan påverka studien i en 

annorlunda riktning om individerna exempelvis känt sig pigga och utvilade. 

Vidare problematiseras översättning av Sport Motivation Scale. Eftersom ingen 

pilotstudie gjordes för att undersöka hur den svenska översättningen tolkades kan därför 

budskapet i frågorna skiljts sig från originalversionen. Författarna anser dock att denna 

skillnad är försumbar. 

Datainsamlingen genomfördes på totalt fem landslagsläger, två 

flicklandslagsläger och tre pojklandslagsläger. Frågeformulären delades ut under lugna former 

då spelarna satt i en sal för att kunna ha full koncentration och gott om tid på sig. Väl vid 

utlämningen av enkäterna var tillvägagångssättet så likt som möjligt varje gång.   

I Lagen om etikprövning sägs i 18 § om forskning som faller under lagen att 

barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall 

informeras och samtycka till forskningen. I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om och 

samtycka till forskningen (då föräldrabalken ger båda vårdnadshavarna rätt att fatta beslut 

räcker det i normalfallet inte med att bara en förälder samtycker). Men då skall barnet själv så 

långt möjligt informeras om forskningen och trots vårdnadshavarnas samtycke får 

forskningen inte utföras om barnet inser vad den innebär för hans eller hennes del och 

motsätter sig att den utförs (Vetenskapsrådet. (2014). Forskning som involverar barn. Hämtad 

1 mars 2014, från vetenskapsrådet, http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml) 

 

Implikationer 

Utifrån studiens resultat, forskning och teorier kan följande rekommendationer ges.  

Utmanande träningar med ett positivt ledarskap skapar förutsättningar för att 

individerna att uppleva positiva känslor samt en mer varierad och rolig träning skulle kunna 

göra spelare mer entusiastiska (Donahue et. al., 2009). Dessa faktorer är alla nödvändiga för 

utvecklandet av harmonisk passion.  

Vidare bör spelarens sociala aspekter såsom skola, familj, vänner, förening och 

samhället i stort vara integrerade med varandra och förmedla samma budskap och mål. Om 

detta är en möjlighet kan det gynna spelarens inre motivation och självförtroende (Shaffer, 

2005).   

Duda och Treasure (2010) menar att är motivationen en av de mest 

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

motivation och prestation. Förslagsvis bör tränarutbildning innehålla kunskap om hur 

harmonisk passion till en aktivitet kan ha en påtaglig relation till självförtroende.  
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Framtida forskning 

Hays et. al.,(2009) betonar att självförtroende inom idrott definieras som den 

grad av säkerhet och tilltro som individen har till sin förmåga och möjligheter att lyckas, segra 

eller vinna. I framtiden vore det även intressant att studera hur ”viljan att vinna” har för 

direkta samband med en individs nivå av självförtroende och inre motivation. 

Amiot et. al. (2006) menar att individer med tvångsmässig passion verkar kunna 

anpassa bättre psykologiskt än individer med harmonisk passion i miljöer av högt 

tävlingsklimat. I framtida forskning vore det intressant att studera sambandet mellan form av 

passion och pyskologisk anpassning under tävling  

Slutligen anser författarna att det vore intressant att studera varför ett bra socialt 

stöd verkar vara en förutsättning för harmonisk passion och självförtroende (Magaeu et. al., 

2009). Socialt stöd är ett återkommande tema i teori och tidigare forskning och vore därför 

intressant ur ett forskningsperspektiv. 

Konklusion  

Det sociala stödet har visat sig vara en viktig faktor dels för att utveckla en 

harmonisk passion men även en förutsättning för det idrottsliga självförtroendet (Vealey, 

2001; 2005). Utöver att en individ har ett gott socialt stöd är det viktigt att individen har andra 

aspekter i sitt liv utöver idrotten, såsom vänner, familj och hobbys. När idrotten är i en 

harmoni med andra aspekter av individens liv, får den även möjlighet att utveckla en 

harmonisk passion (Hodgins & Knee, 2002).  

Den inre motivationen, som i studien visat sig vara en viktig faktor för 

självförtroende, kan utvecklas med vetskapen om vikten av att vinna samt individens behov 

av kontroll, kontroll över situationen (Vealey, 2001; 2005). Dessa resultat belyser hur 

motivation och självförtroende för ungdomslandslagspelare, eller spelare överhuvudtaget, kan 

utvecklas ytterligare för bättre prestationer. Det pekar också på föreningars, tränares och 

mentorers ansvar att tillgodose individer med en miljö som ger förutsättningar för spelarnas 

utveckling.  

Även om Amiot et al. (2006) menar att det finns korrelationer med 

tvångsmässig passion och idrott med goda prestationer på eltivnivå så anser författarna att 

harmonisk passion är att föredra för unga svenska fotbollstalanger. Harmonisk passion 

uppvisade ett starkt samband med självförtroende, detta är något som medvetet bör utvecklas 

hos fotbollsspelare.  Vallerand et. al., (2003) menar att harmonisk passion är associerat med 

flow och positiva känslor under verksamheten och Mageau et al., (2009) menar att 

koncentrationen förbättras. Det bör då inte glömmas hur viktigt det är att bibehålla det roliga 

och glädjen med idrotten så talanger inte försvinner i sin färd mot seniorfotboll.   
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SPORTEN MOTIVATION SKALA (SMS - 28) 

Luc G. Pelletier , Michelle Fortier , Robert J. Vallerand , 

Nathalie M. Brière , Kim M. Tuson och Marc R. Blais , 1995 

Journal of Sport & Exercise Psychology , 17 , 35-53 

VARFÖR utövar du din sport? 

Med hjälp av skalan nedan, ange i vilken utsträckning var och en av följande punkter motsvarar ett av skälen till att du för 

närvarande utövar din sport. Där 1 är ”instämmer inte alls” och 7 är ”instämmer helt” 

VARFÖR utövar du din sport? 

1. För glädjen jag känner i levande spännande situationer.    1 2 3 4 5 6 7 

2. För den glädje det ger mig att veta mer om sporten som jag tränar.    1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag brukade ha goda skäl att utöva idrotten, men nu börjar jag frågar mig själv om jag ska fortsätta göra det. 1 2 3 4 5 6 7 

4. För nöjet att upptäcka nya utbildningsmetoder.     1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag vet inte längre, jag har intrycket av att vara oförmögen att lyckas i den här sporten.   1 2 3 4 5 6 7 

6. Därför att det tillåter mig att betraktas väl av människor som jag känner.   1 2 3 4 5 6 7 

7. I min mening är det ett av de bästa sätten att möta människor.    1 2 3 4 5 6 7 

8. Jag känner en hel del personlig tillfredsställelse samtidigt behärska jag svåra utbildningstekniker.  1 2 3 4 5 6 7 

9. Eftersom det är absolut nödvändigt att utöva sport om man vill vara i form.   1 2 3 4 5 6 7 

10. För prestige att vara en atlet.      1 2 3 4 5 6 7 

11. Eftersom det är ett av de bästa sätten att utveckla andra aspekter av mig själv.   1 2 3 4 5 6 7 

12. För glädjen jag känner samtidigt som jag förbättrar några av mina svaga punkter.   1 2 3 4 5 6 7 

13. För spänningen jag känner när jag verkligen är engagerad i verksamheten.   1 2 3 4 5 6 7 

14. Därför att jag måste utöva sport för att må bra själv.    1 2 3 4 5 6 7  

15. För tillfredsställelsen jag upplever när jag finslipar min förmåga.    1 2 3 4 5 6 7 

16. Därför att människor runt omkring mig tycker att det är viktigt att vara i form.   1 2 3 4 5 6 7 

17. Det är ett bra sätt att lära mig saker som kan vara användbara för mig på andra områden i mitt liv.  1 2 3 4 5 6 7 

18. För de intensiva känslor jag känner för en sport som jag gillar.    1 2 3 4 5 6 7 

19. Det är inte klart för mig längre, jag tror inte riktigt att min plats är inom idrotten.   1 2 3 4 5 6 7 

20. För den glädje som jag känner när du kör vissa svåra rörelser.    1 2 3 4 5 6 7 

21. För att jag skulle må dåligt om jag inte tog mig tid att göra det.    1 2 3 4 5 6 7 

22. För att visa andra hur bra jag är bra på min idrott.     1 2 3 4 5 6 7 

23. För den glädje som jag känner när man lär sig träningsmetoder som jag aldrig har provat förut.  1 2 3 4 5 6 7 

24. Eftersom det är ett av de bästa sätten att upprätthålla goda relationer med mina vänner.  1 2 3 4 5 6 7 

25. Eftersom jag gillar känslan av att vara helt nedsänkt i verksamheten.   1 2 3 4 5 6 7 

26. Därför att jag måste idrotta regelbundet.     1 2 3 4 5 6 7 

27. För nöjet att upptäcka nya prestationsstrategier.     1 2 3 4 5 6 7 

28. Jag frågar mig ofta, jag verkar inte kunna uppnå de mål som jag satte för mig själv.   1 2 3 4 5 6 7 
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Tabell visar korrelationer mellan passionsform, självförtroende och motivation (n=288). 

OP:  Tvångsmässig passion 

HP:  Harmonisk passion 

ScRes:  Självförtroende: Återhämtning 

ScCogEff  Självförtroende: Kognitiv effektivit 

ScPhySkillTrai  Självförtroende: Fysiska färdigheter och träning 

Sms AmotivationMotivation: Amotivation 

EMSmSextern Motivation:  Yttre Kontroll 

EMSmSintro Motivation: Introjektion 

EmsmSident Motivation:  Identifikation  

IMSmSAccomp Motivation:  Uppnå något 

IMSmSstim Motivation:  Uppleva Stimulans 

IMSmSKnow Motivation:  Kunskap  
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Innan du börjar fylla i enkäten! 

Den här undersökningen ingår i en kandidatuppsats som har för avsikt att undersöka har 

faktorer som passion, självförtroende och motivation är kopplade till varandra hos 

ungdomslandslagspelare i fotboll.  

 

Du kan när som helst utan förklaring avbryta din medverkan. Ditt deltagande i 

undersökningen är anonymt och frivilligt och inga uppgifter om dig som person kommer att 

lämnas ut i något sammanhang.  

 

Det är DINA erfarenheter och åsikter vi är ute efter. Inte vad du tror är ”rätt” svar. 

Namn behöver inte fyllas i. Fyll i frågorna i tur och ordning och räck upp handen vid frågor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jimmy Taivaloja                                                 

Halmstad högskola                                                           

taivaloja@yahoo.se   

0736132713                                              

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Student Högskolan Halmstad

Student Högskolan Halmstad


