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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att studera de eventuella skillnader som finns i upplevt 

idrotts-självförtroende och motivation mellan elitspelare i bandy och amatörspelare i bandy. 

Dessutom kommer eventuella skillnader mellan män och kvinnor inom samma områden att 

studeras. Totalt deltog 112 idrottande personer varav 52 stycken klassas som elitspelare och 60 

som amatörspelare, 62 stycken var män och 50 var kvinnor. Alla deltagarna var över 18år och 

snitt ålder var 25.3 med standard avvikelsen 6.2. Idrottarna besvarade frågorna i enkäterna The 

Sport Motivation Scale, Harters (1980) upplevd kompetensfrågeformulär och The Sport 

Confidence Inventory. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan elitspelarna och 

amatörspelarna inom variablerna upplevd motivation och upplevt idrotts-självförtroende. 

Resultatet visade bland annat att amatörspelarna hade en högre upplevd amotivation än 

elitspelarna. Vidare visade resultatet att elitspelarna upplever sig ha ett högre idrotts-

självförtroende än amatörspelarna. Studiens resultat visar även att män upplevde högre 

motivation och idrotts-självförtroende än kvinnor.  

Nyckelord: Idrotts-självförtroende, motivation, elitspelare, amatörspelare. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to exam the possible differences in the experienced self-confidence 

and motivation among the elite players in bandy and amateur players in bandy. In addition, any 

differences between boys and girls within the same area to be studied. A total of 112 athletes 

participated of whom 52 of them classified as elite players and 60 amateur players, with 62 boys 

and 50 girls. The athletes filled at one point in the questionnaires The Sport Motivation Scale, 

Harter’s (1980) “competence scale” and The Sport Confidence Inventory. The results 

demonstrated differences between elite players and amateur players in the variables perceived 

motivation and perceived self-confidence. The results showed that the amateur players had a 

higher perceived amotivation than elite players experienced in this study. Furthermore, results 

showed that elite players feel they have a higher sport-confidence than amateur players had. 

Furthermore, it shows also the result of a significant difference between boys and girls perceived 

motivation and sport-confidence in this study. The boys show a higher result in motivation and 

sport-confidence.  

Keywords: Sport-confidence, motivation, elite players, amateur players. 
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Tidigare forskning har visat på att ett lågt upplevt idrotts-självförtroende ofta kan resultera i 

sämre upplevd motivation jämfört med ett högt upplevt idrotts-självförtroende. Margolis och 

McCabe (2006) har hittat att om individen tror att det finns en överläggande risk att misslyckas 

med en specifik uppgift, så är chansen stor att de kommer ge upp lättare eller helt undvika 

uppgiften. En kort definition av motivation anses vara ett beteendes kraft och riktning (Morris & 

Summers, 2004). Idrotts-självförtroende kan definieras som en idrottarens tro eller grad av 

säkerhet att han eller hon har förmåga att utföra framgångsrikt inom sin idrott (Vealey, 2001). 

Vallerand och Loiser (1999) hittade i sin studie att idrottare tenderar att vara mer benägna att 

delta i uppgifter de redan vet att de kommer prestera bra i. 

    Elitspelare ställs oftare inför svåra uppgifter med risk att misslyckas och misslyckande i 

idrottsrelaterade uppgifter resulterar i lägre nivå av upplevt idrotts-självförtroende vilket leder till 

känsla av amotivation (Sarmento, Catita & Fonseca, 2008). Känsla av amotivation och lågt 

idrotts-självförtroende kan vidare leda till att idrottaren helt undviker uppgiften (Sarmento, Catita 

& Fonseca, 2008). Individer som upplever hög motivation mot en uppgift förväntas uppleva högt 

idrotts-självförtroende, medan individer med låg motivation mot uppgiften förväntas uppleva ett 

sänkt idrotts-självförtroende (Vealey, 2009). Motivation och idrotts-självförtroende kan därav 

anses relaterade för att nå framgång inom idrott. Därför kan det vara av intresse att studera hur 

vida upplevt idrotts-självförtroende och upplevd motivation skiljer sig åt mellan elit och 

amatörspelare i bandy.  

Idrotts-självförtroende 

Idrotts-självförtroende definieras som en idrottarens tro eller grad av säkerhet att han eller hon har 

förmåga att utföra framgångsrikt inom sin idrott (Vealey, 2001).  

    Vealey (2001) pekar på att idrottsspecifikt självförtroende är flerdimensionellt eller att 

självförtroende hos idrottaren är indelat i olika typer av självförtroende. Idrottsspecifikt 

självförtroende inom fysisk förmåga och träning definieras som en idrottares tro eller grad av 
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säkerhet på hans eller hennes förmåga att utföra de fysiska krav som finns för att framgångsrikt 

klara uppgifterna inom sin idrott. Den andra dimensionen av idrottsspecifikt självförtroende 

handlar om kognitiv effektivitet vilket definieras som idrottarens tro eller grad av säkerhet att han 

eller hon mentalt kan fokusera, upprätthålla koncentrationen och fatta effektiva beslut för att 

utföra en framgångsrik prestation inom sin idrott. Den tredje dimensionen är det idrottsspecifika 

självförtroendets återhämtningsförmåga vilket definieras som idrottarens tro eller grad av 

säkerhet att han eller hon kan återfå fokus efter misstag, komma tillbaka efter en dålig prestation, 

överkomma tvivel och motgångar för att prestera framgångsrikt inom sin idrott (Vealey, 2001).  

    För att förtydliga och förenkla skillnaderna mellan vanligt självförtroende och idrottsspecifikt-

självförtroende görs en sammanfattning av begreppen där Vealey (2004) visar på att idrotts-

självförtroende tar hänsyn till att idrottaren besitter de kritiska komponenter som krävs (fysisk 

kompetens och träning, kognitiv effektivitet för att kunna fokusera och fatta effektiva beslut 

under konkurrenskraftig stress och förmågan att snabbt återhämta sig från dåliga prestationer) för 

att framgångsrikt prestera inom sin idrott. Medan Bandura (1997) beskriver självförteonde som 

tron på den egna förmågan att framgångsrikt utföra en uppgift. 

    Det finns många olika termer i litteraturen som relaterar till självförtroende. Self-efficacy 

(Bandura, 1997) är en av dem. Bandura (2007) använder den termen för att förklara tron som 

atleten har att framgångsrikt klara av de beteenden som behövs för att skapa ett givet resultat. 

Self-efficacy i jämförelse med självförtroende menar Bandura (2007) är att self-efficacy inte bryr 

sig om kunskaperna individen har, utan istället riktar in sig på vad individen kan göra med 

kunskaperna han eller hon besitter. Självförtroende däremot förklarar Bandura (2007) riktar in sig 

på att individen upplevelse att ha rätt kunskap för att framgångsrikt kunna utföra en uppgift, men 

att självförtroende inte tar hänsyns till vad kunskaperna kan utföra. Bandura (2007) föredrar att 

använda sig av termen self-efficacy för att specificera den upplevda kompetensnivån och styrkan 

av den tron. Upplevd kompetens och upplevd förmåga är termer som ger en indikation på 
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förståelsen hos individen att han eller hon kan genomföra en uppgift som ett resultat utav 

upprepade interaktioner med miljön (Nicholls, 1984). Specifikt inom området idrott och rörelse 

använder sig Griffin och Keogh (1982) termen ”rörelsesjälvförtroende” som beskriver individens 

känsla av tillräcklighet i en rörelsesituation.  

    Lagidrott ställer stora krav på varje individ, då alla måste spela som ett lag och inte bara ta 

hänsyn till sin individuella prestation. Lagets effektivitet handlar om synergieffekten mellan 

individen och laget (Rampinini, Sassa, Morelli, Mazzoni, Fanchini & Coutts, 2009). Vealey 

(2001) beskriver att grundprincipen för idrotts-självförtroende grundar sig ur Banduras (1997) 

self-efficacy. Den viktigaste källan till att kunna uppnå ett högt idrotts-självförtroende är tidigare 

erfarenheter och beteenden med en uppgift, detta gäller både på individ- och gruppnivå. Idrotts-

självförtroende kan därför beskrivas som en viktig komponent och påverkan på lagidrottare då det 

innefattar både en individ i ett lag och själva laget denna är med i. Vealey (2001) påvisar i sin 

studie att idrotts-självförtroende har påverkan på den idrottsliga prestationen. Hur individen 

uppfattar uppgiften den ställs inför påverkar utgången för den specifika uppgiften (Vealey, 2001). 

Om individen upplever sig familjär vid uppgiften så kommer således individens idrotts-

självförtroende öka inför den specifika uppgiften. Om individen känner sig ovan eller upplever 

sig missförstått uppgiften kommer idrotts-självförtroendet istället att minska (Vealey, 2001). 

    Idrotts-självförtroende modellen 

Vealey (1986) var inte nöjd med hur self-efficacy och självförtroende hade blivit operationaliserat 

på så många olika sätt i olika studier gjorda på idrottssituationer. Därför utvecklade hon en egen 

modell av idrotts-självförtroende i ett försök att skapa en precisare operationalisering av 

självförtroende i idrottsliga situationer. Enligt Vealey (1986) gör denna modell och 

instrumentering det enklare att mer konsekvent kunna förutse beteenden i olika idrotts situationer. 

Genom att låna ifrån Bandura (1981) och Nicholl (1984) utvecklade Vealey (1986) en 

interaktionsmodell av idrotts-självförtroende, ur vilket det blir uppdelat i trait (SC-trait) och state 



7 
Idrotts-självförtroende och motivation hos kvinnliga och manliga elit- respektive 
amatörspelare i bandy 
 
(SC-state) komponenter. SC-trait representerar de uppfattningar som individerna oftast besitter 

om deras förmåga att lyckas inom idrotten. SC-state representerar de uppfattningar individerna 

har vid en viss tidpunkt om deras förmåga att lyckas inom idrotten. Vealey (1986) utvecklade tre 

instrument för att kunna mäta upplevt idrotts-självförtroende, trait sport-confidence inventory, 

state sport-confidence inventory och Competitive Orientation inventory. State sport-confidence 

inventory används för att mäta dispositionellt idrotts-självförtroende och idrotts-självförtroendet 

före prestationen. Trait sport-confidence inventory har utvecklats inte bara för att mäta den totala 

upplevda nivån av idrotts-självförtroende utan även också de olika dimensionerna idrotts-

självförtroende inom fysisk förmåga och träning, kognitiv effektivitet & återhämtningsförmåga 

(Vealey, 2001). Harter (1978) anser att idrotts-självförtroende modellen inte mäter specifika 

sportsammanhang eller bedömningar av dessa sammanhang i ett mikroanalytiskt tillvägagångssätt 

som skulle kunna ge de mest predicerande beteendena.  

Motivation 

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

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

utföras (Morris & Summers, 2004). Morris och Summers (2004) visar att beteendets riktning 

beskriver individens personliga och egna intresse inför den uppgift som ska utföras. Vidare så 

anses inte en definition av motivation komplett om amotivation inte nämns (Morris & Summers, 

2004). Amotivation kan beskrivas som helt avsaknad eller delvis brist på motivation (Vallerand, 

2001). Individen upplever att inte ha den kapaciteten eller förmågan som krävs för att utföra den 

tänkta uppgiften. Individen kan även känna att den specifika uppgiften som ska utföras inte ger 

något som kan vara värt att anstränga sig för (Vallerand, 2001). Individens motivation reglerar 

beslutet om att genomföra uppgift eller inte, hur mycket energi personen är villig att lägga ner på 

genomförandet och vad den vill ha ut av uppgiften. Idrottarens motivation påverkas av flera 

saker, exempelvis tränaren, bland annat genom att han eller hon använder denne som stöd och 
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informationskälla vad gäller den egna kompetensen (Bengoechea & Strean, 2007). Om 

idrottarens tränare kan ge feedback med kvalité och i lagom dos så kan idrottarens motivation öka 

tillsammans med idrotts-självförtroendet (Black & Weiss, 1992). Feedbacken bör levereras väl 

anpassad och informativ. För mycket obefogad beröm tycks inte ha någon påverkan på idrottarens 

uppfattning om sin egen förmåga. Däremot kan väl avvägt beröm som är informativ vara det 

bästa sättet att öka inre motivation (Amorose & Horn, 2000). Inom motivation diskuteras tre 

stycken grundläggande begrepp; yttre motivation, inre motivation och amotivation (Vallerand, 

2007). Yttre motivation (YM) är att prestera eller delta för att man känner sig tvungen, för att 

tillfredsställa någon annans önskemål än sina egna. T.ex. träna bandy för att pappa vill det så 

mycket, och inte för att individen själv vill det. Inre motivation (IM) är att prestera eller delta för 

sakens egen skull, t.ex. cyklar ner och åka skridskor på allmänhetens åkning bara för att det är 

roligt. Amotivation (AM) beskriver då individen inte har något mål med aktiviteten och därför 

deltar med låg intensitet eller inte alls. En individ kan parallellt drivas av inre och yttre 

motivation, t.ex. kan bandyspelaren träna extra på gymmet för att det kommer att positivt påverka 

hans bandyspelande (IM). Besöken på gymmet kan i sin tur samtidigt motiveras av att tränaren 

anser att vältränade spelare är bra spelare (YM). Tränare som uppmanar idrottare till att ta egna 

beslut tenderar att uppleva högre nivå av inre motivation än de som inte gör det (Amorose & 

Horn, 2000). Idrottare som uppfattar sin tränare som kontrollerande löper alltså större risk att 

uppleva amotivation och så småningom sluta träna (Ntoumanis, Pensgaard, Martin, & Pipe, 

2004). 

    Self determination theory visar att individens motivation styrs av tre faktorer; att delta av fri 

vilja, att i deltagande få visa sin kompetens och känna samhörighet samt att interagera med andra 

(Deci & Ryan, 1994). Dessa tre motivationsfaktorer påverkas indirekt av individens omgivning 

och hur individen uppfattar sin egen situation (Vallerand, 2007). Miljöer som attraherar individen 

att göra egna val, visa sin kompetens och som ger ökad känsla av samhörighet ökar individens 
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inre motivation (Hollembeack & Amorose, 2005; Ryan & Deci, 2000) liksom individens 

tillfredsställelse (Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004). Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat 

ökar idrottarens känsla att kunna göra egna val, samt känna samhörighet och kompetens. Ett 

resultatorienterat klimat kan ha tendenser till att visa ett negativt samband med behovet att känna 

lagsammanhållning, men inget negativt samband med behovet att fatta sina egna beslut och visa 

sin kompetens (Hollembeack & Amorose, 2005; Reinboth & Duda, 2006). En hög inre 

motivation har visat sig ha ett samband att minska osportsliga beteenden sådant som att fuska, 

eller ta förbjudna preparat (Donahue, Miquelon, Valosis, Goulet, Buist, & Vallerand, 2006). I 

inlärningsmiljöer där tränaren har ett starkt kontrollerande beteende ökar risken att sänka den inre 

motivationen hos deltagarna och därmed skapas en lägre känsla av kompetens vilket kan leda till 

ett lågt idrotts-självförtroende i motsats till miljöer där tränare uppvisar ett neutralt beteende 

(Richer & Vallerand, 1995). Idrottare som inte upplever sig kunna ta egna beslut inom sin idrott 

tenderar att hoppa av i högre grad än de som tycker sig kunna fatta egna beslut (Sarrazin, 

Vallerand, Guillet, Pelletier, & Cury, 2002). 

    Vallerand och Losier (1999) har visat i tidigare studier att spelare som är rädda för att 

misslyckas undviker prestationssituationer. Dessa spelare blir benägna att endast delta i uppgifter 

och aktiviteter där de vet att de kommer nå framgång. Spelarna uppvisar en lägre nivå av 

ansträngning i prestationssituationer och en ansträngningsökning sker endast i de situationer 

spelarena vet att de kommer vinna (Vallerand & Loiser, 1999). Denna typ av spelare styrs mer av 

den yttre motivationen än av den inre motivationen. Då dessa spelare endast upplever sig 

motiverade att aktivt delta i aktiviteter som de vet att de kommer att utföra på ett tillfredsställande 

sätt. Tidigare forskning pekar på att individer som drivs av yttre motivation utför aktiviteter för 

att undvika skam eller att vinna (Duda, 1996). Om individerna endast deltar i situationer de vet att 

de kommer vinna så undviker de skam och kan erhålla vinsten. Forskning pekar även på att yttre 

motivation påverkar lagets prestation negativt och att spelare som drivs av yttre motivation 
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upplever mindre glädje än de som drivs av inre motivation (Morris & Summers, 2004). Spelare 

som drivs av yttre motivation ser oftast bara deras egen prestation och kan ej se till lagets bästa. 

Vilket uppkommer ur att dessa spelare endast vill undvika skam och erhålla vinsten (Duda, 1996). 

 

Lagidrott ställer stora krav på varje individ, då alla måste spela som ett lag och inte bara ta 

hänsyn till sin individuella prestation. Lagets effektivitet handlar om synergieffekten mellan 

individen och laget (Rampinini, Sassa, Morelli, Mazzoni, Fanchini & Coutts, 2009). Vealey 

(2001) beskriver att grundprincipen för idrotts-självförtroende grundar sig ur Banduras (1997) 

self-efficacy. Den viktigaste källan till att kunna uppnå ett högt idrotts-självförtroende är tidigare 

erfarenheter och beteenden emot en uppgift, detta gäller både på individ- och gruppnivå. Idrotts-

självförtroende kan därför beskrivas som en viktig komponent och påverkan på bandy då sporten 

innefattar både en individ i ett lag och själva laget denna är med i. Vealey (2001) påvisar i sin 

studie att idrotts-självförtroende har påverkan på den idrottsliga prestationen. Hur individen 

uppfattar uppgiften den ställs inför påverkar utgången för den specifika uppgiften (Vealey, 2001). 

Om individen upplever sig familjär vid uppgiften så kommer således individens idrotts-

självförtroende öka inför den specifika uppgiften. Om individen känner sig ovan eller upplever 

sig missförstått uppgiften kommer idrotts-självförtroendet istället att minska (Vealey, 2001). 

Skillnader mellan elit- och amatörspelares upplevda motivation  

Tidigare studier visar att det inte finns någon skillnad i upplevd motivation mellan elit- och 

amatöreridrottare inom lagsport (Sarmento, Catita & Fonseca, 2008). Resultatet visade att det inte 

fanns någon skillnad mellan upplevd motivation sett till nivån utövarna presterade på. Däremot 

fann Sarmento, Catita och Fonseca (2008) att elitspelarna upplevde sin kompetens att vara 

stabilare. Mallett och Hanrahan (2004) studerade amatöridrottare och kom fram till att 

individerna upplevde att det var deras begränsningar som påverkade dem att bli motiverade eller 

omotiverade till en uppgift. De kunde dock varken visa vad det specifikt var som fick dem att 
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delta, eller visa några signifikanta skillnader i upplevd motivation mellan amatör- och elitspelare. 

Däremot har det gått att uppmäta signifikanta skillnader i upplevelse av amotivation mellan 

amatör- och elitspelare (Sarmento, Catita & Fonseca, 2008). Där amatörspelarna uppvisas 

uppleva en högre grad av amotivation än elitspelarna.  

Könskillnader i motivation och idrotts-självförtroende 

Griffin och Kirby (2007) kunde i deras studie påvisa ett positivt samband mellan idrottande 

kvinnor och deras inre motivation. Griffin och Kirby (2007) menar på att kvinnor som idrottar 

drivs av en hög inre motivation och känsla av lärande snarare än yttre motivation för att få 

erkännande. Tidigare studier har även visat ett positivt samband mellan fysiska färdigheter och 

idrotts-självförtroende för män (Griffin & Kirby, 2007). Mäns idrotts-självförtroende ökar i högre 

grad av fysiska färdigheter jämfört med kvinnors (Griffin & Kirby, 2007). Kvinnor och män 

bemöts olika utifrån de förväntningar som ställs på respektive kön, vilket påverkar motivationen 

(Elliot & Dweck, 2005). Josefsson (2005) har visat på att faktorn ”förbättra färdigheter” är mer 

betydelsefull för kvinnor jämfört med män. Vidare fann även Josefsson (2005) i sin D-uppsats i 

psykologi att män i större utsträckning än kvinnor motiveras av högriskaktiviteter, t.ex. att tävla 

och att vinna. Kvinnor prioriterar i högre grad träningspartner samt personligt stöd som 

betydelsefulla faktorer för motivation (Josefsson, 2005). Vilket skulle kunna leda till att det finns 

flera elitsatsande män än kvinnor. (Josefsson, 2005)  

Syfte 

Motivation och idrotts-självförtroende har visat sig vara avgörande psykologiska faktorer för att 

framgångsrikt prestera inom idrott. Dessa två faktorer är nära relaterade och påverkar varandra i 

hög grad. För att uppnå framgång inom idrott verkar det vara optimalt då idrottaren har ett högt 

idrotts-självförtroende och en hög motivation. Syftet med denna undersökning var att studera de 

eventuella skillnader som finns i upplevt idrotts-självförtroende och motivation mellan elitspelare 

i bandy och amatörspelare i bandy. Dessutom kommer eventuella skillnader mellan män och 
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kvinnor inom samma områden att studeras för att se om det föreligger några eventuella skillnader 

i genus.  

Följande frågeställningar undersöks: 

1. Finns det någon skillnad mellan elitspelare i bandy jämfört med amatörspelare i bandy 

vad gäller upplevt idrotts-självförtroende? 

2. Finns det någon skillnad mellan elitspelare i bandy jämfört med amatörspelare i bandy 

vad gäller upplevd motivation? 

3. Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor inom upplevd motivation och upplevt 

idrotts-självförtroende? 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog totalt 112 idrottande personer (Se tabell 1). 62 stycken var män (M=26,02, 

Sd=5,0) och 50 var kvinnor (M=23,98, Sd=4,0) varav 52 stycken klassas som elitspelare 

(M=26,01, Sd=2,755) och 60 som amatörspelare (M=23,9, Sd=2,65). Alla elitspelare spelar i 

bandyns elitserie och alla amatörspelare spelar i alsvenskan ner till div.2. Alla deltagarna var över 

18år och hade en snittålder på 25 med standard avvikelsen 4.5. Alla spelare kom ifrån Gävleborgs 

län och alla elitspelare tillhör samma klubb.  
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Tabell 1. Deltagare 

 

Material 

I studien används enkäter som är utformade och tidigare använda av Svenska Bandyförbundet. 

Av 10 olika enkäter valdes tre. De tre mäter motivation och idrotts-självförtroende. 

    Bakgrundsformuläret har tidigare använts av Svenska Bandyförbundet. Bakgrundsfrågorna 

omfattar ålder, kön samt vilken nivå deltagarna spelar på. Elit är lika med bandyns elitserie och 

övriga serier är amatörnivå. 

    Harters (1980) kompetensfrågeformulär användes för att mäta upplevd kompetens. Formuläret 

består av 12 påståenden om upplevd kompetens samt hur viktig varje kompetensvariabel är. 

Samtliga påståenden har svarsalternativ enligt en 4 gradig likterskala där 1 står för ”stämmer inte 

alls” och 4 står för ”stämmer helt in på mig” samt hur viktigt på en skala från 1 (Inte alls viktigt) 

till 4 (Mycket viktigt) individen bedömer att de olika påståendena är. 

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

bakomliggande motiv till varför deltagaren spelar bandy. Själva formuläret består av 28 frågor 

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

stimulera), yttre motivation (för att få erkännande, för att slippa skuld och för att utveckla sin 

identitet) och amotivation. Frågorna är indelade efter en 7 gradig likertskala där 1 står för 

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

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

tre olika kategorier. Kategorierna är kognitiv effektivitet, fysisk färdighet och motståndskraft. 

Detta formulär mäter deltagarnas tro på egen förmåga att lyckas inom olika prestations situationer 

inom idrotten. Frågorna är indelade efter en 7 gradig likertskala där 1 står för ”kan inte göra det 

Variabel Elit Amatör 
Män 62 (M=26,02, Sd=5,0). 28 (M=27,30, Sd=2,45). 34 (M=26,19, Sd=3,30). 
Kvinnor 50 (M=23,98, Sd=4,0). 24 (M=24.90, Sd=3,06). 26 (M=21,61, Sd=2,00). 
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alls” och 7 står för ”helt säkert” 

Procedur 

Kontakt togs via telefon med en person som är ordförande i en topp klubb i svensk bandy och 

som tidigare varit anställd på Svenska Bandyförbundet. Efter att fått information till de personer 

jag behövde så togs kontakt med respektive tränare. Efter kontakten så förklarades syftet med 

studien. Då syftet godkänts av tränare så bestämdes tid för att träffa lagen och dela ut enkäterna. 

Innan enkäterna delades ut så förklarades det att det är helt frivilligt att delta och att man när som 

helst kan sluta och behöver inte ange någon anledning. Enkäterna delades ut i samband med 

träningen för alla lagen och jag fanns på plats för att svara på eventuella frågor under tiden. 

Deltagarna informerades även att alla uppgifter som samlades in kommer att behandlas 

konfidentiellt och att alla deltagare kommer att förbli anonyma. 

Bortfall 

Total så deltog 112 bandyspelare (M=25, Sd=4,5) varav 52 elitspelare där 30 stycken var män 

och 22 stycken var kvinnor. Det förekom inget bortfall i elitgruppen. Av amatörspelarna så deltog 

60 stycken varav 32 män och 28 kvinnor. Det förekom inget bortfall i amatörgruppen. Alla 

deltagarna var över 18år och hade en snitt ålder på 25.30 med standard avvikelsen 6.23.  

Design och analysmetod  

Resultatet av undersökningen i studien analyserades och sammanställdes med programmet SPPS, 

Statistical Package of Social Science. En envägs oberoende ANOVA test genomfördes för att 

studera eventuella skillnader mellan elit- och amatörspelarna i upplevt idrotts-självförtroende och 

motivation, vidare även skillnader mellan kvinnor och män. Detta gjordes inom variablerna 

motivation och idrotts-självförtroende. Till idrotts-självförtroende variabeln hör kategorierna 

fysisk färdighet, kognitiv effektivitet, motståndskraft och upplevd kompetens. Till motivations 

variabeln hör kategorierna amotivation, IM nöje att lära sig, IM att utföra och IM att stimulera. 
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Samt YM för att få erkännande, YM för att slippa skuld och YM för att utveckla sin identitet. 

Definitionen av IM är inre motivation och definitionen av YM är yttre motivation. 

Resultat 

Resultatet visar att elitspelarna upplever en signifikant högre nivå av upplevd kompetens, IM nöje 

att lära, IM att utföra och IM stimulering än vad amatörspelarna i studien gjorde. Däremot 

uppvisar amatörspelarna en signifikant högre nivå av YM få erkännande, YM slippa skuld, YM 

identitet och i amotivation än vad elitspelarna i studien gjorde. Resultatet visar även på att 

elitspelarna uppleven en signifikant högre nivå av kognitiv effektivitet, fysisk färdighet och 

motståndskraft jämfört med vad amatörspelarna upplevde i studien (se tabell 2). 

 

Tabell 2 Medelvärden, standardavvikelser samt F-värde inom motivation och idrotts-

självförtroende hos elitidrottare och amatöridrottare (Endast signifikanta resultat redovisas.) 

Variabler Elit 

(n=62) 

Amatör 

(n=50) 

F-värde 

 

Bakgrund 

 

   

Upplevd kompetens 7.7 (1.3) 6.5 (2.0) 46.2** 

SMS    

IM nöje att lära  5.8 (1.1) 5.1 (1.2) 20.7* 

IM att utföra 

 

IM stimulering 

 

5.1 (1.1) 

6.0 (1.0) 

    

4.9 (1.3) 

5.5 (1.1) 

18.6* 

21.7* 

YM få erkännande 

 

YM slippa skuld 

3.1 (1.4) 

3.7 (1.5) 

3.7 (1.4) 

4.6 (1.4) 

16.5** 

22.1* 

YM identitet 

 

Amotivation 

3.6 (1.2) 

1.3 (0.9) 

4.2 (1.1) 

2.9 (1.6) 

10.8* 

12.3** 

SCI    
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Kognitiv effektivitet  5.6 (0.6) 5.0 (1.0) 11.1** 

Fysisk färdighet 5.7 (0.8) 5.2 (0.9) 16.2** 

Motståndskraft 5.7 (2.3) 5.4 (0.9) 11.0* 

Note: Df= 1; *p<.05; **p>.01    

 

Resultatet påvisar att män upplever en signifikant högre nivå av upplevd kompetens, IM nöje att 

lära, IM att utföra, IM stimulering och YM få erkännande än vad kvinnorna i studien gjorde.  

Resultaten visade även att männen upplever en signifikant högre nivå av kognitiv effektivitet, 

fysisk färdighet, motståndskraft, YM identitet och YM slippa skuld än vad kvinnorna i studien 

gör (se tabell 3) 

Tabell 3 Medelvärden, standardavvikelser samt F-värde inom motivation och idrotts-

självförtroende hos män och kvinnor (Endast signifikanta resultat redovisas.) 

Variabler Män 

(n=62) 

Kvinnor 

(n=50) 

F-värde 

 

Bakgrund 

 

   

Upplevd kompetens 7.5 (1.7) 6.5 (1.7) 19.2** 

SMS    

IM nöje att lära  5.7 (1.1) 5.1 (1.2) 8.2* 

IM att utföra 

 

IM stimulering 

 

5.3 (1.2) 

5.9 (1.0) 

    

4.7 (1.3) 

5.6 (1.2) 

11.6* 

5.7* 

YM få erkännande 

 

YM slippa skuld 

3.6 (1.6) 

4.4 (1.5) 

2.0 (1.3) 

3.9 (1.4) 

39.5** 

7.1* 

YM identitet 4.0 (1.4) 3.6 (1.2) 4.8* 

SCI    

Kognitiv effektivitet  5.6 (0.6) 5.0 (0.6) 17.1** 
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Fysisk färdighet 5.9 (0.8) 5.3 (0.9) 16.0** 

Motståndskraft 5.7 (2.3) 5.4 (0.9) 11.3* 

Note: Df= 1; *p<.05; **p>.01    

 

Diskussion 

Denna studie syfte var att studera skillnaden hos elit och amatörspelare i bandy i avseendet 

idrotts-självförtroende och motivation, samt eventuelle skillnader män och kvinnor rörande 

samma aspekter.  

 

Idrotts-självförtroende elit/amatör 

Resultatet visade att elitspelare upplever sig själva ha en högre grad av bättre fysiska färdigheter i 

jämförelse med vad amatörerna upplever sig att ha. Elitspelarna uppvisar också en högre grad av 

upplevd kompetens än amatörspelarna. Det kan vara så att elitspelarna sammantaget får fler 

indikationer på hur duktiga och bra de är. Genom att de spelar på en hög nivå och ofta även är 

med a-landslag och spelar avgörande och betydelsefulla matcher. Tidigare forskning genom 

Findlay och Bowker (2007) visar att det inte finns någon större skillnad mellan elit och 

amatörspelares upplevda kompetens. Vilket denna studie inte visade, utan istället visade på att 

elitspelare upplever sig ha högre grad av kompetens än amatörspelare. Något som Hardy och 

Callows (1999) studie visar på att elitspelares upplevda kompetens kan eventuellt komma ifrån 

den miljö han eller hon vistas i. Eftersom elitspelarna vistas i miljöer med andra framgångsrika 

spelare och möjligtvis är med i landslag. Det kan ge elitspelarna en bättre uppfattning om hur 

duktiga de är i jämförelse med amatörspelarna. Enligt Vealey (2001) så hör hur en individ 

tidigare presterat i en uppgift ihop med självförtroendet inför den specifika uppgiften. Detta kan 

generera att elitspelaren litar mer på sin egen förmåga att prestera bra än vad amatörspelaren gör. 

Möjligtvis då elitspelaren har lyckats ta sig till den nivån den spelar på genom att prestera bra. 
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Som tidigare nämnts i denna studie fick elitspelarna ett högre uppmätt resultat inom fysiska 

färdigheter. Enligt Vealey (2001) är det fysiska tillståndet en viktig del av en individs upplevda 

idrotts-självförtroende. Om individen upplever sig ha den fysiska kapaciteten som krävs inför en 

uppgift kan detta generera i en högre nivå av upplevd self-efficacy inför en specifik uppgift. 

Enligt studien uppskattade elitspelarna sig ha bättre fysiska färdigheter än vad amatörspelarna 

hade vilket kan vara en anledning till att elitspelare upplever sig ha ett bättre idrotts-

självförtroende.  

Motivation elit/amatör 

Resultaten visar amatörspelarna upplever en högre grad av amotivation, alltså helt avsaknad av 

motivation jämfört med vad elitspelarna gör. Inom variabeln yttremotivation (slippa skuld, få 

erkännande och identitet) så uppvisade amatörerna en signifikant högre grad av upplevd yttre 

motivation i jämförelse med elitspelarna i studien. Som tidigare nämnt så var resultatet i studien 

att elitspelarna känner mindre amotivation än vad amatörspelarna gör. Dock visar andra resultat i 

denna studie att amatörspelarna upplevde en högre grad av yttre motivation än vad elitspelarna 

gjorde. De resultat som berör amotivation stämmer överens med Sarmento, Catita och Fonseca’s 

(2008) tidigare forskning som visar att spelare som var amatörer upplevde en högre grad av 

amotivation än vad elitspelarna gjorde. En möjlig anledning till varför amatörspelarna upplever 

en högre grad av amotivation kan vara för att de känner en större begränsning inom sitt 

bandyspelande än vad elitspelarna gör, de litar inte på sin kompetens till lika stor grad som 

elitspelarna gör. Alexandris, Rsorbatzoudis och Grouios (2002) visar i sin forskning att spelare på 

amatörnivå upplevde att dennes begränsning påverkade individen till att bli motiverad eller 

omotiverad till uppgiften. Competence motivation theory visar att individens känsla av kontroll 

kan leda till att individen upplever positiva känslor (Harter, 1978). Det skulle således kunna vara 

att amatörerna upplever sig inte ha någon kontroll över deras begränsningar. Detta skulle då 

enligt teorin kunna leda till negativa känslor och dessa i sin tur kan leda till skapandet av 
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amotivation. Tidigare forskning har bidragit med att påvisa att spelare som spelat länge upplever 

en hög grad av motivation till att undvika misslyckande. Dessa spelare visar högre grad av yttre 

än inre motivation. Studien visar även på att spelare som befinner sig i övergången till elitspelare 

blir mer påverkade av vad deras omgivning anser om deras idrottande. Vilket även visar att 

spelare i yngre tonåren även drivs mycket av yttre motivation (Stewart & Mayers, 2004).  

Kvinnor/Män 

Studien visade en högre grad av fysiska färdigheter för männen än för kvinnorna. Männen 

uppvisade även en högre grad av inre motivation än vad kvinnorna i studien gjorde. Tidigare 

forskning har påvisat ett samband mellan idrottande kvinnor och inre motivation (Tavris & 

Bernstein, 1999). Resultatet från de studierna visade att idrottande kvinnor upplever högre nivå 

av inre motivation främst genom nöje att lära. Dock visade denna studie på att männen hade ett 

högre värde av inre motivation än vad kvinnorna hade. Griffin och Kirby (2007) har visat på ett 

samband mellan att killars fysiska färdigheter påverkar mäns idrotts-självförtroende i större 

utsträckning än kvinnornas.  Detta kan då generera i att män är mer nöjda med sig själva och på 

så vis upplever en högre nivå av motivation och idrotts-självförtroende än kvinnor.  

 

Metoddiskussion 

Med strukturerade och validerade mätinstrument som Harters upplevda kompetensfrågeformulär 

(1980) Sport Motivation Scale (Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere, & Blais, 1995) samt 

The Sport Confidence Inventory (Vealey, 1986) så säkras studiens validitet. Risk att validiteten 

påverkas negativt av min egen översättning av samtliga mätinstrumenten (Weber, 1990). Det 

hade kunna undvikits genom att använda sig av originalet. Eftersom ingen pilotstudie gjordes för 

att undersöka hur den svenska översättningen tolkades kan därför budskapet i frågorna skiljts sig 

från originalversionen. Med ett strikt och systematiskt genomförande kan högre reliabilitet 
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uppnås (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 1998). Enkäterna delades ut och samlades 

in under snarlika förhållanden.  

    Enkätifyllandet genomfördes under skiftande förhållanden, före och efter träning. Vissa lag 

hade även mindre tid på sig av olika anledningar. Resultatet kan ha påverkats. Hassmén och 

Hassmén (2008) menar att den fysiska och psykiska prestationen varierar och att resultatet kan ha 

skilt sig åt om alla individer exempelvis fyllt i enkäterna innan träning. Cirka 70 % av individerna 

fyllde i enkäterna efter träningen. Morris och Summer (2004) menar att detta kan ha påverkat 

studien då individerna kan ha varit påverkade av deras känslomässiga tillstånd och känt sig 

upplivade, resultatet kan ha skilt sig åt om ifyllnaden genomfördes innan träning och deltagarna 

kände sig lugna. 

    I insamlingsprocessen har det hela tiden eftersträvats standardisering. Informationen till och 

bemötandet av deltagarna har eftersträvats att vara så lika som möjligt, jag har delgett samma 

instruktioner, både muntligt och skriftligt och varit närvarande vid alla tillfällen. Inom vissa 

aspekter har det varit svårare att uppnå fullständigt standardisering, framförallt beträffande miljö 

för ifyllandet av enkäterna. Vid vissa tillfällen fylldes enkäterna i inne i omklädningsrummet med 

lagkamrater som kan störa. Vid några andra tillfällen fylldes enkäterna i inne i ett lugnt 

konferensrum.  

    Det har eftersträvade att få en så likvärdig spridning manliga som kvinnliga deltagare samt elit- 

respektive amatörspelare. Vilket lyckades relativt bra med en spridning på 56 % manliga 

och 44 % kvinnliga deltagare samt 46 % elit- respektive 54 % amatörspelare.  

 

Implikationer 

I urvalet finns skillnader mellan amatör- och elitspelare i bandy i avseendet upplevd motivation 

och upplevt idrotts-självförtroende.  
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    Resultatet visade även att amatörspelare upplevde en större amotivation än elitspelarna. Detta 

kan bero på att amatörspelarna ser/har en större begränsning i fysiska och psykiska egenskaper än 

vad elitspelare har. Tränare och talangutvecklare bör uppmärksamma den enskilde individens 

utveckling och inte bara laget. Upplevd kontroll kommer leda till högre grav av motivation, vilket 

i sin tur har samband med idrotts-självförtroende.  

    Resultat visar att elitspelare upplever sig ha bättre fysiska färdigheter jämfört med 

amatörspelare. Det fysiska tillståndet (att spelaren är vältränad) är en viktig del av en individs 

upplevda idrotts-självförtroende (Vealey, 2001). Genom att bidra ökad känslan av kontroll för 

amatörspelare kan motivation, fysiska färdigheter och idrotts-självförtroende öka. Det kan leda 

till att flera amatörspelare når en högre nivå inom sin idrott.  

 

Framtida studier 

Det hade varit intressant att i framtida studier göra om denna studie fast med större slumpmässigt 

urval (Christensen, 1998; Weber, 1998). Samt framtida forskning om varför vissa individer 

lyckas bättre än andra. Två individer bedöms vara lika bra men den ena lyckades bli elitspelare, 

vad avgör det? Mycket av forskningen inom idrott har undersökt självförtroendet i förhållande till 

det faktiska idrottsliga resultatet i form av skicklighet snarare än i termer av motiverande 

beteende, såsom uthållighet eller bemästrande, val av aktiviteter eller färdigheter, och 

ansträngning. Dessa beteenden bör ges större uppmärksamhet i framtida studier av idrotts-

självförtroende och motivation inom idrotten (Kent & Gibbons, 1987).  

    För att kunna utveckla flera amatörer till elitspelare kan det vara viktigt att spelaren själv får 

påverka träningar och bandyspelandet i allmänhet. Eftersom det i denna och tidigare studier har 

påvisats att spelare med en känsla av kontroll blir mer motiverade (Harter, 1980). 

 

  



22 
Idrotts-självförtroende och motivation hos kvinnliga och manliga elit- respektive 
amatörspelare i bandy 
 

Referenser 

Alexandris, K., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2002). Percieved Constraints on  

Recreational Sport Participation: Investigating their Relationship with Intrinsic 

Motivation, Extrinsic Motivation and Amotivation. Journal of Leisure Research, 3, 

233-252. 

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

athletes' gender, scholarship status, and perceptions of their coaches' behavior. Journal 

of Sport & Exercise Psychology (JSEP), 22(1), 63 - 84. 

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: the Exercise of Control. New York: W.H. Freeman  

and Company. 

Bandura, A. (2007). Much ado over a faulty conception of perceived self-efficacy  

grounded in faulty experimentation. Journal of Social and Clinical Psychology, 26, 641-

658. 

Black, J. S. & Weiss, M. R. (1992) The relationship among perceived coaching behaviors,  

perceptions of ability, and motivation in competitive age-group swimmers. Journal of 

Sport & Exercise Psychology (JSEP), 14(3), 309 - 325. 

Garcia Bengoechea, E., & Strean, W.B. (2007). On the interpersonal context of  

adolescents' sport motivation. Psychology of Sport and Exercise, 8, 195-217. 

Christensen, L., Andersson, N., Carlsson, C., & Haglund, L. (1998). Marknadsundersökning 

  - en handbok. Lund: Studentlitteratur. 

Donahue, E. G., Miquelon, P., Valosis, P., Goulet, C., Buist, A., & Vallerand, R. J. 

(2006). Amotivational model of performance-enhancing substance user in elite athletes. 

Journal of Sport and Exercise Psychology, 28, 511-520. 

Duda, J.L. (1996). Maximizing motivation in sport and physical education among  

children and adolescents: The case for greater task involvement. Quest, 48, 290-302. 



23 
Idrotts-självförtroende och motivation hos kvinnliga och manliga elit- respektive 
amatörspelare i bandy 
 
Elliot, A., & Dweck, C.S. (Eds.) (2005). The handbook of competence and motivation.  

New York: Guilford. 

Ely, K., Sitzmann, T., & Falkiewicz, C. (2008). The influence of goal orientation dimensions 

on time to train in a self-paced training environment. In press published 1 August 2008 

Findlay, L. C., & Bowker, A. (2007). The Link between Competitive Sport Participation and  

Self-concept in Early Adolescence: A Consideration of Gender and Sport Orientation. 

Journal of Youth and Adolescence, 38, 29-40.Tavris & Bernstein, 1999 

Gould, D., & M. Weiss. (1981). Effect of model similarity and model self-talk on self-efficacy in 

muscular endurance. J. Sport Psycol. 3:17-29. 

Griffin, N.S., & Keogh, J.F. (1982). A model for movement confidence. In J.A.S. Kelso & J.E. 

Clark (Eds.), The Development of movement control and coordination (pp. 213-236). 

New York: Wiley 

Griffin, M., & Kirby, S. (2007). The Effect of Gender in Improving Body Image and Self Esteem. 

Athletic Insight, The Online Journal of Sport Psychology, 9, 83-92. 

Hardy, L., & Callow, N. (1999). Efficacy of external and internal visual imagery perspectives for 

the enhancement of performance on tasks in which form is important. Journal of Sport 

and Exercise Psychology, 21, 95-112. 

Harter, S. (1978). Effectence motivation reconsidered: Toward a development model. Hum. Dev. 

21:34-63. 

Harter, S. (1980). Manual for A Scale of Intrinsic versus Extrinsic Orientation in the Classroom. 

Denver, CO: University of Denver. 

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

idrottsböcker 

Hollembeak, J., & Amorose, A. J. (2005). Perceived coaching behaviours and collage athletes 

intrinsic motivation: a test of self-determination theory. Journal of Applied Sport 



24 
Idrotts-självförtroende och motivation hos kvinnliga och manliga elit- respektive 
amatörspelare i bandy 
 

Psychology, 17, 20-36. 

Jones, M.V, Bray, S. R., Stockbridge, C., Mace, R. D., & MacRae, A. (2002). The impact  

of motivational Imagery on the Emotional State and Self-efficacy levels of Novice  

Climbers. Journal of sport behavior, 25, 57-73. 

Josefsson, A. K. (2005). Att träna på arbetstid- upplevda hinder och underlättande  

faktorer. En studie av Försvarsanställdas träningsmotivation. D-uppsats i Psykologi med 

inriktning mot idrott. Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS), Högskolan i Halmstad. 

Kent, G., & Gibbons, R. (1987). Self-efficacy and the control of anxious cognitions. Journal of 

Behaviour Therapy and Experimental Psychology, 18, 33-40. 

Mallett, C., & Hanrahan, S.J. (2004). Why does the “fire” burn so brightly? Psychology of Sport 

& Exercise Elite athletes, 5, 183-200. 

Margolis, H., & McCabe, P. P. (2006). Improving Self-Efficacy and Motivation: What to Do, 

What to Say. Intervention in School & Clinic, 41, 218-227. 

Morris, T., & Summers, J. (2004). Sport psychology theory, applications and issue. Australia: 

John Wiley and Sons Australia, LTD 

Nicholls, J., & Miller, A.T. (1984). Development and its discontents: The differentiation of the 

concept of ability. In J. Nicholls (Ed.), The development of achievement motivation (pp. 

185-218). Greenwich, CT: JAl Press. 

Ntoumanis, N., Pensgaard, A. M., Martin, C., & Pipe, K. (2004). An ideographic analysis of 

amotivation in compulsory school physical education. Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 26, 197-214. 

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

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

amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport & Exercise 

Psychology, 17, 35-53. 



25 
Idrotts-självförtroende och motivation hos kvinnliga och manliga elit- respektive 
amatörspelare i bandy 
 
Rampinini, E., Sassi, A., Morelli, A., Mazzoni, S., Fanchini, M., & Coutts, A. J. (2009).  

Repeated-sprint ability in professional and amateur soccer players. Applied Psychology, 

Nutrition & Metabolism, 34, 1048-1054. 

Reinboth, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2004). Dimensions of coaching behavior,  

need satisfaction, and the psychological and physical welfare of young athletes. 

Motivation and Emotion, 28, 297-313. 

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

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

Exercise, 7, 269–286. 

Richer, S. F., & Vallerand, R. J. (1995). Supervisors' interactional styles and  

subordinates intrinsic and extrinsic motivation. Journal of Social Psychology, 135, 707-

722. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of  

intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-

78. 

Sarmento, H., Catita, L., & Fonseca, A. (2008). Sport motivation – A comparison  

between adult football players competing at different levels. Proceedings of the 5th 

International Scientific Conference on Kinesiology, Croatia, 631-634. 

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

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

Social Psychology, 32, 395-418. 

Vallerand, R. J. (2001). On the psychology of passion: In search of what makes people’s  

lives most worth living. Canadian Psychology, 49, 1-13. 

Vallerand, R. J. (2007). A hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation in sport  



26 
Idrotts-självförtroende och motivation hos kvinnliga och manliga elit- respektive 
amatörspelare i bandy 
 

and exercise. I G. C. Roberts (Red.), Advances in motivation in sport and exercise (s. 

263- 319). Champaign, IL: Human Kinetics. 

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. 

Vealey, R. (1986). Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation: 

Preliminary investigation and instrument development. Journal of Sport Psychology, 8, 

221-246.  

Vealey, R. S. 2001. “Understanding and enhancing self-confidence in athletes”. In Handbook of 

sport psychology, Edited by: Singer, R. N., Hausenblas, H. A. and Janelle, C. M. 550–

565. New York: Wiley. 

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis. 2nd ed. Newbury Park: Sage publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
Idrotts-självförtroende och motivation hos kvinnliga och manliga elit- respektive 
amatörspelare i bandy 
 
INSTRUKTION: Jag är en student på Halmstad högskola som ska skriva en c-uppsats inom 

idrottspsykologi. Detta frågeformulär undersöker upplevd motivation och sport-självförtroende 

hos idrottare. Jag är väldigt tacksam för ert samarbete. Ni ska veta innan ni börjar svara på 

frågorna att allt hanteras konfidentiellt och jag kommer inte att publicera några spelares enskilda 

resultat utan hela gruppens. Ni kan när ni vill hoppa av och sluta svara på frågorna utan att 

behöva förklara varför. 

Tack på förhand! 

  

BAKGRUNDSINFORMATION 

 

Kön: Man    Kvinna     

 

Ålder:  

 

Spelar du i bandyns elitserie?: JA NEJ 

 

Spelar du i en serie UNDER bandyns elitserie?: JA  NEJ 
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Hur säker är du på att… 

 

 

1. Kan inte göra det alls 

2. Väldigt osäker 

3. Ganska osäker 

4. Kanske jag kan 

5. Ganska säker 

6. Väldigt säker 

7. Helt säker 

 

1 Du har de fysiska färdigheter som krävs för att lyckas   1 2 3 4 5 6 7 

 

2 Du kan behålla din mentala fokusering genom en hel tävling eller match? 1 2 3 4 5 6 7 

 

3 Du kan komma tillbaka efter att ha presterat dåligt och sedan prestera bra igen? 1 2 3 4 5 6 7 

 

4 Din fysiska träning har förberett dig tillräckligt väl för att lyckas? 1 2 3 4 5 6 7 

 

5 Du kan framgångsrikt ta avgörande beslut under tävling/match? 1 2 3 4 5 6 7 

 

6 Du kan återfå din mentala fokusering efter ett misstag? 1 2 3 4 5 6 7  

  

7 Din fysiska träningsnivå tillåter dig att tävla/delta framgångsrikt? 1 2 3 4 5 6 7 

 

8 Du kan framgångsrikt tillämpa de strategier som behövs för att lyckas? 1 2 3 4 5 6 7 

 

9 Du kan komma över dina tvivel efter en sämre prestation? 1 2 3 4 5 6 7 

 

10 Du kan framgångsrikt utföra de fysiska färdigheter som krävs i din idrott? 1 2 3 4 5 6 7 

 

11 Du kan behålla det mentala fokus som krävs för att lyckas prestera bra? 1 2 3 4 5 6 7 

 

12 Du kan framgångsrikt hantera dina känslor under tävling/match? 1 2 3 4 5 6 7 

 

13 Du kan komma över problem och ”motgångar” för att prestera framgångsrikt? 1 2 3 4 5 6 7 

 

14 Du är tillräckligt fysiskt förberedd för att tävla/delta framgångsrikt? 1 2 3 4 5 6 7 

 

15 Du kan hantera din nervositet på ett bra sätt så att den inte påverkar din prestation negativt? 

         1 2 3 4 5 6 7 
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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 
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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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Hur Är Jag? 

 

Nedan följer några påståenden som beskriver en individ. Var vänlig att markera en ruta (ett 

påstående) för att visa hur mycket varje påstående passar inte på just dig. Det är just Dina åsikter 

som är viktiga. Svara så ärligt och spontant som Du kan. Svara på alla frågor. Dina svar kommer 

att behandlas strikt konfidentiellt och endast testgruppen kommer att kunna ta del av dina svar. 

Du kan sluta när du vill utan att behöva svara på varför eller förklara dig. 

 

ÖVNINGSEXEMPEL 

 

När det gäller bandy är jag mycket tävlingsinriktad. 

 

Stämmer inte Stämmer bara Stämmer delvis Stämmer helt in 

Alls in på mig lite in på mig in på mig på mig 

    

    

Hur viktigt är det för dig att vara tävlingsinriktad när det gäller idrott. 

Inte alls viktigt                  Lite viktigt               Ganska viktigt                     Mycket viktigt 

    

 

KONTROLLERA att du endast fyllt i en av rutorna, tack! 

1.   Jag är mycket bra på bandy. 

Stämmer inte Stämmer bara Stämmer delvis Stämmer helt in 

Alls in på mig lite in på mig in på mig på mig 
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2.   Hur viktigt är det för dig att vara bra på bandy? 

Inte alls viktigt       Lite viktigt           Ganska viktigt         Mycket viktigt 

    

    

3.   Jag är överlag bättre än medel inom mitt lag på bandy. 

Stämmer inte Stämmer bara Stämmer delvis Stämmer helt in 

Alls in på mig lite in på mig in på mig på mig 

    

    

4.   Hur viktigt är det för dig att vara bättre överlag inom mitt lag på bandy? 

 Inte alls viktigt       Lite viktigt           Ganska viktigt         Mycket viktig   

    

 

5.   Jag är säker på mig själv när det gäller att kunna delta i bandy, jämfört med andra aktiviteter 

(ej idrott) 

Stämmer inte Stämmer bara Stämmer delvis Stämmer helt in 

Alls in på mig lite in på mig in på mig på mig 
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6.   Hur viktigt är det för dig att du känner dig säker på dig själv när det gäller att kunna delta i 

bandy jämfört med andra aktiviteter (ej idrottsliga aktiviteter!!). 

Inte alls viktigt       Lite viktigt           Ganska viktigt         Mycket viktigt 

    

  

7.   Jag brukar vara en utav de första att delta när det gäller bandy. (Ex. Först ut på plan vid 

träning) 

Stämmer inte Stämmer bara Stämmer delvis Stämmer helt in 

Alls in på mig lite in på mig in på mig på mig 

    

    

8.   Hur viktigt är det för mig att vara en utav de första att delta i bandy? (Ex. Först ut på plan vid 

träning) 

Inte alls viktigt       Lite viktigt           Ganska viktigt         Mycket viktigt 

    

  

9.   Jag är snabbare än de flesta andra när det gäller att lära mig nya färdigheter i bandy. 

Stämmer inte Stämmer bara Stämmer delvis Stämmer helt in 

Alls in på mig lite in på mig in på mig på mig 
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10.  Hur viktigt är det för dig att vara en utav de snabbaste när det gäller att lära dig nya 

färdigheter i bandy 

Inte alls viktigt       Lite viktigt           Ganska viktigt         Mycket viktigt 

    

 

11.  Jag tycker att jag är en utav de bästa i laget när det gäller att spela bandy. 

Stämmer inte Stämmer bara Stämmer delvis Stämmer helt in 

Alls in på mig lite in på mig in på mig på mig 

    

    

12.  Hur viktigt är det för mig att vara en utav de bästa i laget när det gäller att spela bandy? 

Inte alls viktigt       Lite viktigt           Ganska viktigt         Mycket viktigt 
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