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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att undersöka lagidrottares uppfattning av tränarens 
uppgiftsinvolvering och dess effekt på upplevd lagsammanhållning och idrottsprestation 
utifrån kön och tävlingsnivå. Kopplingar gjordes till Need Achievement Theory, Achievement 
Goal Theory och Multidimensional Model of Leadership. Deltagare bestod av totalt N=220 
manliga och kvinnliga lagidrottare från allsvenskan till U17. Frågeformulären bestod av 
CSAI-2, PeerMCYSQ och LSS. Resultaten visar att elitpresterande män har mer konkurrens 
inom lag och uppfattar tränaren som mer demokratisk än elitpresterande kvinnor. 
Elitpresterande kvinnor har mer förbättring inom lag. Amatörpresterande män har mindre 
konkurrens och uppfattar tränaren som mindre uppgiftsinvolverad. Slutsatsen är att 
lagidrottares olika uppfattning av tränares beteende kan bero på idrottares ansträngning, 
relationer och autonomi. Resultaten diskuteras i relation till tidigare studier och teori. Förslag 
på implikationer och framtida studie ges.   
 
 
Nyckelord: anspänning, könsskillnader, lagsammanhållning, ledarskapsbeteende, 
tävlingsnivå. 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate team sport athletes perception of the coachs’ task 
involvement and its’ effect on perceived team cohesion and athletic performance by gender 
and competition level. Connections were made to Need Achievement Theory, Achievement 
Goal Theory, and Multidimensional Model of Leadership. Participants consisted of a total of 
N=220 male and female team sport athletes from allsvenskan to U17. The questionnaires 
consisted of CSAI-2, PeerMCYSQ and LSS. The results shows that elite performing men 
have more competition within the team and perceive the coach as more democratic than elite 
performing women. Elite performing women have more improvement within the team. 
Amateur performing men have less competition and perceive the coach as less task involved. 
The conclusion is that team sport athletes varied perception of coaches behavior can depend 
on athletes effort, relations and autonomy. The results are discussed in relation to previous 
studies and theory. Suggestions on implications and future study is given.  
 
 
Keywords: arousal, gender differences, team cohesion, leadership behavior, competition level.     
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Inledning 
 

Tränare utgör stort inflytande på idrottares motivation, prestationer och psykologiska och 
emotionella välmående (Hollembeak & Amorose, 2005; Kavussanu, Boardley, Jutkiewicz, 
Vincent & Ring, 2008; Myers, Feltz, Maier, Wolfe & Reckase, 2006; Smith, Smoll & 
Cumming, 2007). Därför kan en av de främsta anledningarna till idrottares tillfredsställelse 
bestå av relationen mellan tränare och idrottare (Cumming, Smith & Smoll, 2006). 
Könsskillnader har också visats kunna utgöra en betydande skillnad av idrottares skilda 
uppfattning av tränares påverkan. Utifrån intervjustudier uppfattar kvinnor en 
lagsammanhållning som präglas av hög uppgiftsinvolvering och goda relationer. Män 
uppfattar främst en lagsammanhållning som präglas av högre uppgiftsinvolvering (Eys, 
Evans, Martin, Steins, Ohlert, Wolf & Bussel, 2015). Enligt tränare kan ovanstående 
skillnader yttras i form av prestationsbeteende såsom ansträngning, skapande av relationer, 
jämförelse/tävling och konflikter (Coulomb-Cabagno & Rascle, 2006). En betydande skillnad 
yttras i form av strategi där lagidrottande män i högre utsträckning värdesätter status, makt 
och vinst medan lagidrottande kvinnor i högre utsträckning värdesätter goda relationer och 
känsla av trygghet inom lag (Eys m fl. 2015). Enligt Van Vugt, De Cremer och Janssen 
(2007) bidrar män till högre ansträngning i lagprestationer vid jämförelse och tävling med 
andra lag medan kvinnor främst bidrar med hög ansträngning som följd av vilja till 
färdighetsutveckling (Guagliano, Rosenkranz & Kolt, 2012). Män tenderar att vara mer 
aggressiva i sitt prestationsbeteende än kvinnor medan elitpresterande män har uppvisat mer 
aggressivt prestationsbeteende än amatörpresterande män (Coulomb-Cabagno & Rascle, 
2006). Det är fördelaktigt om tränare med positivt inflytande på idrottares prestationsbeteende 
engageras i goda ledarskapsstrategier (Kavussanu m fl. 2008; Vealey, 2005) och får bättre 
kunskap om skillnader mellan lagidrottande män och kvinnor, samt skillnader mellan 
individer på olika tävlingsnivåer. På så vis kan det uppnås en bättre förståelse som kan ge 
tränaren en klarare indikation om hur eget beteende relaterar till situationer som kan 
möjliggöra lagmedlemmars individuella tillfredsställelse (Chelladurai & Riemer, 1998; 
Chelladurai & Saleh, 1980). I denna studie undersöks därför lagidrottares uppfattning av 
tränares uppgiftsinvolvering och dess effekt på upplevd lagsammanhållning och 
idrottsprestation. Inledningsvis presenteras en kort introduktion över några av studiens 
centrala begrepp, tidigare studier och teoretiska koppling.  
 
Begreppsdefinitioner 
 

Anspänning 
Anspänning förklaras som idrottares känsla av kognitiv och/eller somatiska anspänning där 
kognitiv anspänning (anxiety) är ett negativt emotionellt tillstånd associerat med oro, 
nervositet och rädsla (Schmidt & Wrisberg, 2004). Den somatiska anspänningen (arousal) är 
associerat med fysiologiska reaktioner som muskelspänningar, ökat hjärtslag, puls och ökad 
andning (Guagliano m fl. 2012) som också förklaras utifrån ett psykologiskt och fysiologiskt 
förlopp som varierar från djup sömn till extrem upphetsning (Lindahl, Uebel, Fahlström, 
Hassmén, Kenttä, Gustafsson m fl. 2011; Martens, Vealey & Burton, 1990; Moran, 1996; 
Smith m fl. 2007). Aktivering utgörs av intensitet och är associerat med sympatiska 
nervsystemet medan djup sömn är associerat med det parasympatiska nervsystemet (Wilmore 
& Costill, 2004). Idrottares totala anspänning kan förklaras utifrån personlighet (trait) som är 
den anspänning idrottare alltid upplever och utifrån situation (state) som är den anspänning 
idrottare vanligtvis upplever vid exempelvis, säsongens viktigaste match (Lindahl m fl. 2011).  
 

Uppgifts-orientering 
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Uppgifts- orientering associeras med inre motivation som upplevelser av intresse, autonomi 
och kompetens tillsammans med självreglerande beteende som ansträngning, bemästrande av 
färdigheter, vilja och val av utmanande uppgifter (Kubiak, 2014). Typiska kännetecken för 
uppgifts-orientering är positiva upplevelser av förbättring och ansträngning där uppgifts-
orientering är starkt sammankopplat med en känsla av kontroll och glädje. Uppgifts-
orienterade idrottare känner sig ofta framgångsrika trots upplevelser av lägre förmåga än 
andra, så länge fokus ligger på uppgifts-orienterade kriterier för framgång (Bowler, 2009; 
Goudas, Biddle & Fox, 1994; Spittle & Byrne, 2009; Treasure & Roberts, 1995). 
 

Demokratiskt beteende  
Demokratiskt beteende kan beskrivas som tränares beslutsfattarstil som syftar till att nå en 
ökad information från lagidrottare som är involverade i olika beslut. Tränares demokratiska 
beteende kännetecknas av lagidrottares inre motivation som autonomi och relaterar till 
individers formande av gruppmål, tillåtande improvisationer och arbete i eget tempo 
(Chelladurai & Saleh, 1980; Hollembeak & Amorose, 2005; Vealey, 2005). 
 

Uppgifts-klimat 
Ett uppgifts-klimat associeras utav idrottares uppgifts-orientering och utav ett tillåtande och 
stödjande klimat där idrottare får lov att misslyckas och uppmuntras till att prova nya 
utmaningar och idéer. I ett uppgifts-klimat lyfter tränare framgång utifrån idrottares 
ansträngning, individuella utveckling/förbättring, bemästrande av färdigheter och tålamod. 
Klimatet återspeglas i lagmedlemmars val av utmanande uppgifter, sociala stöd, ansträngning 
vid med som motgång och uppmuntran av lagmedlemmars insats. Misstag och förluster ses 
som en naturlig del av idrotten och som möjliga tillfällen för en vidareutveckling och fortsatt 
träning och utveckling. Ytterligare kännetecken för ett uppgifts-klimat är en god 
lagsammanhållning där det ges möjligheter till lagmedlemmars individuella tillfredsställelse 
(Carpenter & Morgan, 1999; Jaakkola & Liukkonen, 2006; Jaakkola & Digelidis, 2007; 
Ntoumanis & Biddle, 1999; Parish & Treasure, 2003; Treasure & Roberts, 1995). 
 

Lagsammanhållning 
Lagsammanhållning definieras som en dynamisk process som kan reflekteras i gruppens 
tendens att hålla ihop under olika förhållande i strävan efter att nå instrumentella, objektiva 
mål och tillgodose individers individuella tillfredsställelse. Individers gemensamma dragning 
mot gruppen refererar till lagmedlemmars individuella tycke för uppgiften såväl som för 
känslan av sociala tillhörigheten. Sammanfattningsvis inkluderar lagsammanhållning aspekter 
kopplade till 1; individens attraktion till gruppens sociala umgänge, 2; individens attraktion 
till gruppens uppgift, 3; gruppens gemensamma sociala integrering och 4; gruppens 
gemensamma uppgiftsintegrering. Hög lagsammanhållning kännetecknas av mindre 
upplevelse av kognitiv oro och högre känsla av kollektivt självförtroende (Eys m fl. 2015). 
Hög lagsammanhållning kännetecknas även av lagmedlemmars upplevelser av psykologiska 
fördelar som gynnar självkänslan. Ett mer demokratiskt beteende är också ofta kopplat till hög 
lagsammanhållning (Lindwall, Johnson & Åström, 2002).  
 
Tidigare studier om könsskillnader, tävlingsnivå, lagsammanhållning och ledarskap 
Utgångspunkter för studier som undersökt skillnader mellan män och kvinnor från olika 
tävlingsnivåer i upplevd lagsammanhållning har baserats på olika metoder. Exempelvis har 
lagidrottande män utifrån statistiska analyser visats förlita sig mer på högt självförtroende och 
humor i krävande prestationssituationer än lagidrottande kvinnor (Johnson, 1997; Nicholls, 
Polman, Levy & Backhouse, 2009; Martens m fl. 1990). Kvinnor har däremot visats förlita 
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sig mer åt emotionellt stöd från omgivningen, där kvinnor också upplever högre psykisk oro 
(anxiety) (Johnson, 1997). Studier som undersökt könsskillnader har funnit skillnader i 
muskelstyrka, kroppsstorlek och syreupptagningsförmåga bland män och kvinnor. I olika 
prestationsaktiviteter som kräver styrka och kondition har studier funnit skillnader som 
uppgått till 7,2 % på ett 100 meters sprint lopp och 12,4 % på ett 100 meters simningslopp 
mellan män och kvinnor. Enligt studier kan ovanstående ha sin utgångspunkt i fysiska 
skillnader som återfinns bland idrottsaktiva män och kvinnor (Wilmore & Costill, 2004). 
Idrottares samlade psykologiska förmågor tenderar också att kunna avgöra i olika 
prestationssituationer (Nicholls m fl. 2009). Därför är situationen bidragande till lagidrottares 
uppfattning av lagsammanhållning. Exempelvis har högre tävlingsnivå (elit) visats ställa 
högre krav på en god bibehållen upplevd lagsammanhållning över tid. Lägre tävlingsnivå 
(amatör) har istället visats vara mer beroende av goda sociala relationer bland lagmedlemmar 
(Lindwall m fl. 2002). Utifrån en observationsstudie framkommer vidare att män överlag är 
mer aggressiva i sitt prestationsbeteende än kvinnor oavsett tävlingsnivå. Elitpresterande män 
är däremot i högre utsträckning inriktade mot att nå vinst medan amatörpresterande män är 
mindre engagerade i denna typ av prestationsbeteende (Coulomb-Cabagno & Rascle, 1980). 
Studier har även påvisat att elitpresterande män anser färdighetsutveckling som viktigare än 
amatörpresterande män (Thiborg, 2005). 
 
Utifrån en intervjustudie framkommer att lagsammanhållning och känsla av lagtillhörighet är 
lika viktiga delar för lagidrottare oavsett kön och tävlingsnivå. Däremot framkommer att 
lagsammanhållning i första hand genererar goda prestationen bland kvinnor medan en 
omvänd relation är relaterad bland män. Bra prestationer inom lag verkar istället generera hög 
lagsammanhållning (Eys m fl. 2015). Ytterligare skillnader har återfunnits i lagidrottares 
strategiska val för uppvisande av lagsammanhållning. Kvinnor antas i högre grad vara 
motiverade över att skapa och bevara goda relationer och trygghet inom lag som i sin tur 
föregås av hög ansträngning. Egenskaper som trevlighet förknippas bland annat med 
samarbetsvilja där kvinnor i en studie visat högre poäng på trevlighet (Costa & McCrae, 
1988; Thiborg, 2005). Män har däremot visats vara mer motiverade av att uppvisa god 
prestationskvalité, status och styrka som på så vis kan leda till känsla av lagtillhörighet och 
tillfredsställelse. Män har också visats vara mindre oroliga över social exkludering och kan 
prestera bra som lag trots mindre tycke för lagmedlemmar med mer konflikter. 
Lagsammanhållning bland kvinnor har däremot visats vara känsligare vid oro som 
interpersonella konflikter bland lagmedlemmar (Eys m fl. 2015). Utifrån en studie som utfört 
tre experiment framkom att kvinnor i högre utsträckning var benägna att etablera sociala 
relationer. Män var däremot mer engagerade i ansträngning och samarbete i 
tävlingssituationer som var kopplade till jämförelse och tävling med andra lag (Van Vugt m 
fl. 2007). Även tränares beteende är kopplat till lagsammanhållning. Enligt studier gynnas 
tävlingsidrottande män av att i tidigt skede uppleva framgång som vinst. Genom fokus-mål 
ökar tränare lagmedlemmars ansträngning. Bland kvinnor har tränare istället fått större 
genomslag genom att etablera goda sociala relationer bland lagmedlemmar (Eys m fl. 2015).  
 
Överlag indikerar studier på att situationen avgör tränares lämpliga beteende. Nivån på 
lagsammanhållningen riktar därför tränares nödvändiga beteende tillsammans med 
könsskillnader i åtanke (Chelladurai & Riemer, 1998; Eys m fl. 2015). Vid låg 
lagsammanhållning gynnas lagmedlemmar av ett mer uppgiftsrelaterat beteende som bland 
annat, träningsinstruktioner, demokratiskt beteende och socialt stöd. Vid hög 
lagsammanhållning gynnas lagmedlemmar istället av ett mer övervägande demokratiskt 
beteende (Lindwall m fl. 2002; Shields, Gardner, Bredemeier & Bostro, 1997). Resultat från 
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en studie visar framförallt att när lagmedlemmars uppfattning av föredraget beteende 
överensstämmer leder till individuell tillfredsställelse bland idrottare (Shields m fl. 1997). 
Ovanstående studier på lagsammanhållning utifrån könsskillnader och tävlingsnivå i relation 
till tränares beteende möjliggör därför fortsättningsvis kopplingar till teorierna; Need 
Achievement Theory (Weinberg & Gould, 2007), Achievement Goal Theory (Treasure & 
Roberts, 1995) och Multidimensional Model of Leadership (Chelladurai & Riemer, 1998). 
 

Teoretisk koppling 
 

Need Achievement Theory 
I enlighet med teorin beaktas fem komponenter som ligger till grund för idrottares inre 
motivation. Dessa utgörs av 1; personlighetsfaktorer, 2; situationsfaktorer, 3; resultat 
tendenser, 4; emotionella reaktioner och 5; prestationsbeteenden (Weinberg & Gould, 2007). 
Personlighetsfaktorer handlar om idrottares grundläggande personlighetsegenskaper som 
exempelvis, grad av stabil oro (trait anxiety), underliggande prestationsmotiv och 
psykologiska förmågor (Hall, Hill & Appleton, 2012; Martens m fl. 1990; Nicholls m fl. 
2009). Situationens rådande karaktär beskrivs som situationsfaktorer och inverkar på 
idrottares bland annat, anspänning (Barkoukis, 2007). Kort kan det handla om idrottares 
tolkning av uppgiftens svårighetsgrad och värdet av vinsten (Martens m fl. 1990). Resultat 
tendenser förklaras som en blandning av prestationsmotiv i relation till situation. Idrottare kan 
exempelvis i en situation engageras i ansträngning i syfte att nå vinst (Van Vugt m fl. 2007).  
Emotionsreaktioner handlar om de känslomässiga processer som aktiveras hos idrottare i 
samband med vinst (Barkoukis, 2007; Hall m fl. 2012; Nicholls m fl. 2009). 
Prestationsbeteende handlar slutligen om hur de olika förgående komponenterna samvarierar 
och inverkar på idrottares inre motivation (Weinberg & Gould, 2007).   
 
Achievement Goal Theory 
Utifrån AGT interagerar tre komponenter som utgörs av 1; mål-orientering, 2; upplevd 
förmåga och 3; prestationsbeteende (Roberts & Kristiansen, 2012; Treasure & Roberts, 1995). 
Mål-orientering handlar om idrottares benägenhet att använda en övervägande uppgifts-
orientering eller ego-orientering. Idrottares mål-orientering kan vara ett resultat utifrån den 
sociala kontexten som stimulerar ett exempelvis uppgifts-klimat. Vid uppgifts-orientering 
tolkas framgång baserat på självrefererade kriterier (ansträngning och individuell utveckling) 
där en sannolikhet är stor att idrottare kommer utveckla hög upplevd förmåga över tid. 
Uppgifts-orientering kännetecknas av adaptiva strategier som förberedelser, planering, 
ansträngning som associeras med nyfikenhet och intresse (Eys m fl. 2015; Ntoumanis & 
Biddle, 1999; Spittle & Byrne, 2009). Vid ego-orientering däremot tolkas framgång baserat 
på förmåga som upplevs som högre i jämförelse med andra. Kriterier för framgång vid ego-
orientering är relaterat till låg ansträngning och uppvisande av hög förmåga där större delen 
av energin ligger på att vinna över andra i fysisk aktivitet (Ntoumanis & Biddle, 1999; Ryska, 
2003; Van Vugt m fl. 2007). Mål-orientering kan också förklaras utifrån olika möjliga 
kombinationer av låg uppgifts/låg ego- orientering, hög ego/låg uppgifts- orientering, hög 
uppgifts/låg ego- orientering och hög uppgifts/hög ego- orientering. Idrottare som gillar 
tävling kan antas vara höga i både uppgifts- och ego-orientering (Goudas, Biddle & Fox, 
1994; Ryska, 2003). Upplevd förmåga handlar slutligen om idrottares uppfattning av förmåga 
i relation till prestation. Upplevelse av hög förmåga samspelar med hög uppgifts- orientering 
som genererar prestationsbeteende mot ansträngning. Prestationsbeteende är den 
samvarierande dynamiken kring idrottares mål-orientering och upplevda förmåga (Vallerand 
& Fortier, 1998). 
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Multidimensional Model of Leadership 
Lagidrottares idrottsprestationer och tillfredsställelse samspelar med tränares nödvändiga, 
föredragna och faktiska beteende. Den rådande situationen bidrar till tränares beteende och 
utgörs av 1; situationens karaktär, 2; tränares egenskaper, 3; idrottares egenskaper, 4; 
nödvändigt beteende, 5; faktiskt beteende, 6; föredraget beteende och 7; idrottares 
idrottsprestationer och tillfredsställelse (Chelladurai & Riemer, 1998). Situationens karaktär 
kan handla om social kontext, gruppens mål och typ av uppgift som i sin tur ställer krav på 
tränares nödvändiga beteende. Tränares nödvändiga beteende kan handla om att inta ett mer 
avslappnad förhållningssätt gentemot sina spelare till att inta ett mer bestämt och styrande 
engagemang för att exempelvis, få gruppen att nå sitt mål. Idrottares egenskaper såsom kön, 
ålder, erfarenhet och nivå har också en påverkan på nödvändigt beteende samt idrottares 
föredragna beteende det vill säga, föredraget beteende. Tränarens faktiska beteende är det 
beteende som utövas, kan observeras och som i sin tur är påverkat av tränares egenskaper 
såsom personlighet, förmåga, erfarenhet och kön. Dynamiken av följande komponenter 
inverkar slutligen på idrottares idrottsprestationer och tillfredsställelse (Chelladurai & Riemer, 
1998).  
 
Syfte 
Lagidrottares uppfattning av tränares uppgiftsinvolvering tenderar att vara relaterat till 
situationens karaktär. Ovanstående utgår dessutom utifrån könsskillnader och tävlingsnivå då 
det framgår att män och kvinnor föredrar olika prestationsstrategier, och att elitpresterande 
män engageras i mer färdighetsutveckling. Med bakgrund i ovanstående är syftet med studien 
att undersöka lagidrottares uppfattning av tränares uppgiftsinvolvering och dess effekt på 
upplevd lagsammanhållning och idrottsprestation utifrån kön och tävlingsnivå. Syftet är 
framförallt relevant då tidigare studier undersökt skillnader som kan förekomma och ligga till 
grund för hur en god lagsammanhållning skapas och bevaras bland lagidrottande män och 
kvinnor från olika tävlingsnivåer. Dessutom framgår att tränare utgör stor betydelse på 
idrottares motivation, prestation och välmående. Nedan ställs tre hypoteser.  
 
Hypoteser 
Undersökningens hypoteser är följande; 
 

1. Män elit är lägre i kognitiv- och somatisk anspänning och har högre självförtroende än 
kvinnor elit. 

2. Män elit upplever mindre förbättring, socialt stöd, ansträngning och mer 
jämförelse/tävling och konflikter än kvinnor elit och upplever mer jämförelse/tävling 
och konflikter än män amatör bland lagmedlemmar.  

3. Män elit upplever mer demokratiskt och mindre autokratiskt beteende än kvinnor elit 
och upplever mer träningsinstruktioner, demokratiskt beteende och socialt stöd än män 
amatör. 
 

Metod 
Deltagare 
Deltagare bestod av grupperna män elit, N=75, kvinnor elit, N=67 och män amatör, N=78. 
Medelåldern på män elit var, M=18,2, SD=3,1, kvinnor elit, M=18,5, SD=2,9 och män amatör, 
M=19,8, SD=3,8. I gruppen män elit ingick deltagare från allsvenskan, N=6, M=2,0, SD=1,1, 
juniorallsvenskan, N=55, M=1,4, SD=0,81 och division 1/elitettan, N=50, M=1,9, SD=1,0. I 
gruppen kvinnor elit ingick deltagare från allsvenskan, juniorallsvenskan, division 1/elitettan 
och division 2, N=36, M=2,7, SD=0,47. Bland män amatör ingick deltagare från division 3, 
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N=34, M=2,1, SD=0,36, division 4, N=3, M=2,3, SD=0,58, division 5, N=5, M=1,8, SD=0,45, 
division 6, N=21, M=2,0, SD=0,0 och U17, N=10, M=2,0, SD=0,0. 
  
Instrument  
Mätinstrument som användes bestod av frågeformulären Competitive State Anxiety 
Inventory-2 (CSAI-2) (Burton, 1998; Martens m fl. 1990), Peer Motivational Climate in 
Youth Sport Questionnaire (PeerMCYSQ) (Ntoumanis & Vazou, 2005) och Leadership Scale 
for Sports (LSS) (Chelladurai & Riemer, 1998). 
 
CSAI-2 (Competitive State Anxiety Inventory-2) 
Instrumentet mäter situationsspecifik anspänning utifrån komponenterna 1; kognitiv 
anspänning, 2; somatisk anspänning och 3; självförtroende. Instrumentet består av 27 
påståenden med en responsskala som är kategoriserad i fyra olika svarsalternativ instämmer 
inte alls till instämmer mycket från skala 1-4. Den första komponenten kognitiv anspänning 
handlar om idrottares kognitiva oro såsom nervositet och förvirring. Den andra komponenten 
somatisk anspänning handlar om idrottares upplevelser av kroppslig spänning och/eller 
avslappning. Den tredje komponenten självförtroende handlar om idrottares övertygelse om 
uppgiften och tro på sin egen förmåga vid upprepade tillfällen i idrottssituationer. Vid 
uträckning av instrumentet räknas ett värde ut för respektive delskala (kognitiv, somatisk och 
självförtroende) från ett värde mellan 9-36. Eftersom CSAI-2 är ett situationsspecifikt 
instrument undersöks reliabiliteten av delskalorna som utifrån studier har visat Cronbach’s 
alfa mellan 0,79- 0,90 för de tre delskalorna (Martens m fl. 1990).   
 
PeerMCYSQ (Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionnaire) 
Instrumentet mäter idrottares uppfattning av eget lagklimat utifrån komponenterna 1; 
förbättring, 2; socialt stöd, 3; ansträngning, 4; jämförelse/tävling och 5; konflikter. 
Instrumentet består av 21 påståenden med en responsskala indelad i två alternativ stämmer 
inte alls till stämmer mycket bra från skala 1-7. Den första komponenten förbättring handlar 
om lagmedlemmars uppmuntran och återkoppling för utveckling. Den andra komponenten 
socialt stöd handlar om lagmedlemmars sociala relationer och goda atmosfär. Tredje 
komponenten ansträngning handlar om lagmedlemmars uppmuntran till samarbete. Fjärde 
komponenten jämförelse/tävling handlar om konkurrens där den femte komponenten 
konflikter handlar om lagmedlemmars kritik av misstag. Reliabiliteten av PeerMCYSQ har 
visat godtagbara nivåer av stabilitet för samtliga delskalor förbättring, r=0,81, socialt stöd, 
r=0,77, ansträngning, r=0,82, jämförelse/tävling, r=0,81 och konflikter, r=0,74 (Ntoumanis & 
Vazou, 2005).   
 
LSS (Leadership Scale for Sports) 
Instrumentet mäter bland annat lagmedlemmars uppfattning av tränares beteende utifrån 
dimensionerna 1; träningsinstruktioner, 2; demokratiskt beteende, 3; autokratiskt beteende, 4; 
socialt stöd och 5; positiv feedback. Instrumentet består av sammanlagt 40 påståenden med en 
responsskala indelad i fem olika svarsalternativ såsom 1; alltid, 2; ofta (ca 75 % av gångerna), 
3; då och då (ca 50 % av gångerna), 4; sällan (ca 25 % av gångerna) och 5; aldrig. Två av 
dessa dimensioner (demokratiskt- och autokratiskt beteende) förklarar tränares 
beslutsfattarstil exempelvis, i vilken utsträckning tränare låter spelare att vara involverade i 
olika beslut. Tre av dimensionerna (träningsinstruktioner, socialt stöd och positiv feedback) är 
uppgift-involverade dimensioner som förklarar tränares motiverande tendenser där 
exempelvis, demokratiskt beteende förklarar tränares skapande av en hög lagsammanhållning 
(Chelladurai & Riemer, 1998; Chelladurai & Saleh, 1980; Hollembeak & Amorose, 2005). 
Reliabiliteten av LSS har visat acceptabla Cronbach’s alfa för samtliga delskalor 
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träningsinstruktioner, r=0,91, demokratiskt beteende, r=0,85, autokratiskt beteende, r=0,66, 
socialt stöd, r=0,78 och positiv feedback, r=0,86 (Hollembeak & Amorose, 2005).  
 
Procedur och forskningsetiska överväganden  
Vid val av deltagare togs kontakt med två NIU idrottsgymnasium och sex olika fotbollslag 
från sydvästra Sverige. Tränare som kontaktades fick ut ett papper med etiska riktlinjer (se 
bilaga 1) med bland annat, information om undersökningens syfte, innehåll, nytta och 
tidsduration. Vid träfftillfälle med respektive tränare och undersökningsdeltagare fick 
samtliga deltagare också godkänna sitt medverkande för studien med underskrift. 
Undersökningen genomfördes i anslutning till deltagares hemmiljö såsom klassrum, matsal, 
träningshall och klubbstuga. På så sätt kunde samtliga deltagare sitta i lugn och ro och besvara 
på frågorna som tog mellan 15-30 minuter. Vid undersökningstillfället fick deltagare även 
chans att ställa frågor till undersökningsledaren (mig) som var närvarande under 
datainsamlingen. Internt bortfall på enkäter förekom på några (ca 10-15) som inte var 
fullständigt ifyllda.   
 
Statistisk analys 
Utifrån data som analyserades i SPSS genomfördes MANOVA (multivariate analysis of 
variance) för att undersöka om det fanns några skillnader mellan de olika grupperna män elit, 
kvinnor elit och män amatör på de olika instrumenten. Efterföljande ANOVA (univariate 
analysis of variance) genomfördes för att studera variabler som grupperna visades skiljas på. 
Val av litteratur baserades på ett antagande om att ”Discovering statistics using IBM SPSS 
statistics” är en relativt lättläst och mycket intresseväckande bok som återfinns bland urvalet 
av statistiska böcker (Field, 2013).  
 

Resultat 
 

Signifikanta resultat mellan grupper 
MANOVA-analys 1 visar signifikanta skillnader på CSAI-2 mellan män elit och kvinnor elit 
på variablerna kognitiv anspänning och självförtroende (Pillai’s trace V=0,126, F(3, 125)=6,0, 
p=0,001). Efterföljande univariat ANOVA visar även signifikanta effekt-skillnader på de 
undersökta variablerna kognitiv anspänning, F(1, 127)=7,27, p=0,008 och självförtroende, 
F(1, 127)=18,23, p=0,000. MANOVA-analys 2 visar signifikanta skillnader på PeerMCYSQ 
mellan män elit och kvinnor elit på variablerna förbättring, socialt stöd, ansträngning och 
konflikter (Pillai’s trace V=0,223, F(5, 128)=7,36, p=0,000). Efterföljande univariat ANOVA 
visar även signifikanta effekt-skillnader på de undersökta variablerna förbättring, F(1, 
132)=6,36, p=0,013, socialt stöd, F(1, 132)=23,19, p=0,000, ansträngning, F(1, 132)=23,73, 
p=0,000 och konflikter, F(1, 132)=19,42, p=0,000. MANOVA-analys 3 visar signifikanta 
skillnader på LSS mellan män elit och kvinnor elit på variablerna demokratiskt- och 
autokratiskt beteende (Pillai’s trace V=0,112, F(2, 133)=8,36, p=0,000). Efterföljande 
univariat ANOVA visar även signifikanta effekt-skillnader på de undersökta variablerna 
demokratiskt beteende, F(1, 134)=10,96, p=0,001 och autokratiskt beteende, F(1, 134)=7,69, 
p=0,006. MANOVA-analys 4 visar signifikanta skillnader på CSAI-2 och PeerMCYSQ 
mellan män elit och kvinnor elit på variablerna somatisk anspänning och jämförelse/tävling 
(Pillai’s trace V=0,067, F(2, 130)=4,67, p=0,011). Efterföljande univariat ANOVA visar även 
signifikanta effekt-skillnader på de undersökta variablerna somatisk anspänning, F(1, 
131)=4,31, p=0,040 och jämförelse/tävling, F(1, 131)=4,61, p=0,034. MANOVA-analys 5 
visar slutligen signifikanta skillnader på PeerMCYSQ och LSS mellan män elit och män 
amatör på variablerna jämförelse/tävling, konflikter, träningsinstruktioner, demokratiskt 
beteende och socialt stöd (Pillai’s trace V=0,091, F(5, 131)=2,62, p=0,027). Efterföljande 
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univariat ANOVA visar även signifikanta effekt-skillnader på de undersökta variablerna 
jämförelse/tävling, F(1, 135)=4,56, p=0,035, konflikter, F(1, 135)=5,48, p=0,021, 
träningsinstruktioner, F(1, 135)=4,60, p=0,034, demokratiskt beteende, F(1, 135)=6,91, 
p=0,010 och socialt stöd, F(1, 135)=5,56, p=0,020. 
 
Nedan presenteras tabell 1 över deskriptiv statistik och ANOVA för grupperna män elit, 
kvinnor elit och män amatör.  
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik och ANOVA för grupperna män elit (N=65-73), kvinnor elit 
(N=61-63) och män amatör (N=72) på signifikanta variabler.  
Grupp  Instrument Variabel M SD N P-värde 
Män elit  CSAI-2 Kognitiv anspänning 17,4 5,8 68 0,008 
  Somatisk anspänning 16,7 3,7 70 0,040 
  Självförtroende 27,1 5,0 68 0,000 
       
Kvinnor 
elit 

CSAI-2 Kognitiv anspänning 
Somatisk anspänning                           

20,2 
18,1 

6,4 
4,2 

61 
63 

0,008 
0,040 

  Självförtroende 23,3 5,1 61 0,000 
       
Män elit  PeerMCYSQ Förbättring 17,8 4,5 71 0,013 
  Socialt stöd 13,2 3,5 71 0,000 
  Ansträngning 26,1 4,2 71 0,000 
  Jämförelse/tävling  24,2  4,9 70 0,034 
  Konflikter 

 
16,5 4,6  71 0,000 

Kvinnor 
elit 

PeerMCYSQ Förbättring 
Socialt stöd 

19,8 
16,1 

4,7 
3,7 

63 
63 

0,013 
0,000 

  Ansträngning 
Jämförelse/tävling 

30,1 
22,3 

5,3 
5,7 

63 
63 

0,000 
0,034 

  Konflikter 12,6 5,6 63 0,000 
  
Män 
amatör 

PeerMCYSQ Jämförelse/tävling 
Konflikter 

22,4 
14,4 

4,9 
4,9 

72 
72 
 

0,035 
0,021 

Män elit LSS Träningsinstruktioner  
Demokratiskt 
beteende 
Autokratiskt 
beteende 
Socialt stöd  

30,4 
27,4 
 
14,8 
 
24,6 

7,7 
6,1 
 
2,8 
 
5,3 

65 
73 
 
73 
 
65 

0,034 
0,001 
 
0,006 
 
0,020 

       
Kvinnor 
elit 

LSS Demokratiskt 
beteende 
Autokratiskt 
beteende 
 

24,2 
 
16,1 

5,0 
 
2,8 

63 
 
63 

0,001 
 
0,006 

Män 
amatör 

LSS Träningsinstruktioner 
Demokratiskt 
beteende 
Socialt stöd 

27,7 
24,8 
 
22,5 

7,4 
6,0 
 
5,3 

72 
72 
 
72 

0,034 
0,010 
 
0,020 
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Diskussion 
 

Undersökningens syfte var att undersöka lagidrottares uppfattning av tränares 
uppgiftsinvolvering och dess effekt på upplevd lagsammanhållning och idrottsprestation, 
utifrån kön (män och kvinnor) och tävlingsnivå (elit- och amatörnivå). Därför diskuteras 
syftet utifrån nedanstående hypoteser.  
 
Hypotes 1  
Den första hypotesen var att män elit är lägre i kognitiv- och somatisk anspänning och har 
högre självförtroende än kvinnor elit. Utifrån studiens resultat framgick att elitpresterande 
män också upplevde lägre kognitiv och somatisk anspänning. Detta skulle vidare kunna antas 
bero på de skillnader som kan förekomma bland män och kvinnor såsom bland annat, 
skillnader i muskelstyrka och kroppsstorlek (Wilmore & Costill, 2004). Högre självförtroende 
skulle också kunna relatera till studier gällande humor i prestationssituationer som skulle 
kunna vara bidragande till glädje och högre upplevd kompetens (Johnson, 1997; Nicholls m 
fl. 2009; Ntoumanis & Biddle, 1999; Ryska, 2003; Vallerand & Fortier, 1998; Weinberg & 
Gould, 2007). Därför skulle ytterligare ett antagande kunna vara att lägre anspänning kan ha 
ett samband med muskelstyrka, kroppsstorlek och att elitpresterande män litar på sin fysiska 
förmåga i högre utsträckning än elitpresterande kvinnor. Dessutom skulle högre 
självförtroende kunna ha ett samband med anspänning under tävling (Martens m fl. 1990). 
Elitpresterande kvinnor visades uppleva högre kognitiv och somatisk anspänning vilket också 
bekräftar tidigare studier gällande anspänning i olika prestationssituationer (Barkoukis, 2007; 
Lindahl m fl. 2011; Martens m fl. 1990). Eftersom kvinnor upplever högre anspänning kan ett 
rimligt antagande vara att det finns ett tydligt samband mellan hög anspänning och 
ansträngning med färdighetsutveckling som följd (Guagliano m fl. 2012). Eftersom kvinnor 
dessutom upplever högre psykisk oro skulle högre kognitiv anspänning kunna vara till fördel i 
prestationssituationer genom att kvinnor antas kunna förlita sig mer åt emotionellt stöd från 
omgivningen (Johnson, 1997). Idrottares samlade psykologiska förmågor, erfarenheter och 
egenskaper är också av betydelse (Nicholls m fl. 2009). Skillnader i anspänning mellan 
elitpresterande män och kvinnor skulle därför också kunna ha utgångspunkter i kognitiva 
skillnader. Däremot tenderar elitpresterande män att övervägande ha ett bättre försprång mot 
ett aggressivt prestationsbeteende i tävlingsidrott än elitpresterande kvinnor (Coulomb-
Cabagno & Rascle, 1980).   
 
Hypotes 2  
Den andra hypotesen var att män elit upplever mindre förbättring, socialt stöd, ansträngning 
och mer jämförelse/tävling och konflikter än kvinnor elit, och att män elit upplever mer 
jämförelse/tävling och konflikter än män amatör bland lagmedlemmar. Eftersom 
elitpresterande män tidigare visades uppleva lägre anspänning skulle anspänning kunna vara 
relaterat till upplevd kompetens, ansträngning tillsammans med mer jämförelse/tävling och 
konflikter bland lagmedlemmar (Bowler, 2009; Coulomb-Cabagno & Rascle, 1980; 
Ntoumanis & Biddle, 1999; Ryska, 2003; Spittle & Byrne, 2009; Treasure & Roberts, 1995; 
Vallerand & Fortier, 1998). Konkret skulle detta kunna innebära att män i högre grad 
motiveras av att visa upp god prestationskvalité i tävling med andra lag (Van Vugt m fl. 
2007). Dessutom har tidigare studier funnit att en hög lagsammanhållning bland män i första 
hand föregås av goda idrottsprestationer (Eys m fl. 2015). Därför skulle goda 
idrottsprestationer bland elitpresterande män kunna utgöras av högre engagemang kring 
färdighetsträning med individuell tillfredsställelse som följd. Eftersom män också visats vara 
mindre oroliga vid interpersonella konflikter skulle mer jämförelse/tävling kunna tyckas bidra 
till god bibehållen ansträngning, trots konflikter. Bland elitpresterande kvinnor däremot skulle 
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ett samband kunna finnas mellan hög anspänning, förbättring, ansträngning och 
färdighetsutveckling. Sambandet skulle även kunna stå i relation till studier som visat att 
kvinnor är mer motiverade av att skapa och bevara goda relationer och trygghet bland 
lagmedlemmar. Dessutom framgick att en hög lagsammanhållning i form av hög 
uppgiftsinvolvering tillsammans med goda relationer tenderar att bidra till goda 
idrottsprestationer (Eys m fl. 2015; Lindwall m fl. 2002). Därför skulle en tydlig koppling 
mellan förbättring, socialt stöd bland lagmedlemmar i kombination med god samarbetsvilja 
vara möjlig (Costa & McCrae, 1988; Goudas m fl. 1994; Guagliano m fl. 2012; Ntoumanis & 
Vazou, 2005).  
 
Elitpresterande män visades även uppleva mer jämförelse/tävling och konflikter än 
amatörpresterande män. Enligt studier framgick att elitpresterande män engageras i högre 
färdighetsutveckling (Coulomb-Cabagno & Rascle, 1980; Thiborg, 2005). Mer konkurrens 
såsom jämförelse/tävling skulle kunna ha ett samband med högre krav som ställs på en god 
bibehållen lagsammanhållning över tid (Lindwall m fl. 2002). Mer konflikter skulle därför 
kunna antas bero på högre vilja till färdighetsutveckling (Ntoumanis & Vazou, 2005; Treasure 
& Roberts, 1995; Van Vugt m fl. 2007). Bland elitpresterande män skulle mer 
jämförelse/tävling övervägande kunna relatera till krav på lagsammanhållning tillsammans 
med ansträngning. Amatörpresterande män skulle istället kunna antas vara mer intresserade 
av att bevara goda relationer bland lagmedlemmar. Lägre konkurrens (jämförelse/tävling) 
skulle därför kunna ha ett samband med goda relationer och hög lagsammanhållning som 
också föregås av mindre konflikter. Goda relationer skulle också kunna ligga till grund för 
vilja till färdighetsutveckling.  
 
Hypotes 3 
Den tredje hypotesen var att män elit upplever mer demokratiskt och mindre autokratiskt 
beteende än kvinnor elit och upplever mer träningsinstruktioner, demokratiskt beteende och 
socialt stöd än män amatör. I undersökningen framgick att elitpresterande män också 
uppfattade ett mer demokratiskt beteende. Detta samband skulle möjligen kunna ha sina 
utgångspunkter i tränares övertygelse av hur en välfungerande lagsammanhållning skapas och 
bevaras bland lagidrottare. Tidigare framgick att ett mer demokratiskt beteende bland annat, 
leder till idrottares ökade autonomi och kompetens (Hollembeak & Amorose, 2005; Vealey, 
2005). Ett mer demokratiskt beteende tenderar dessutom att passa bättre vid en hög 
lagsammanhållning (Chelladurai & Riemer, 1998; Lindwall m fl. 2002; Shields m fl. 1997). 
Därför skulle ett mer demokratiskt beteende kunna vara kopplat till tränares önskan om att få 
arbeta med idrottares autonomi, medinflytande och kompetens. Eftersom elitpresterande män 
dessutom visades uppleva mer jämförelse/tävling inom lag skulle ett mer demokratiskt 
beteende kunna influera den maximala gränsen för konflikter. Detta skulle kunna innebära att 
idrottares ansträngning kring färdighetsutveckling är högre än nivån av konflikter, och att ett 
högre demokratiskt beteende kompletterar idrottares engagemang. En hög lagsammanhållning 
bland elitpresterande män skulle också kunna präglas av hög uppgiftsinvolvering i form av 
vilja till tävling med andra lag (Eys m fl. 2015). Eftersom idrottares psykologiska förmågor 
också har en grad av påverkan på tränares demokratiska beteende (Nicholls m fl. 2009; 
Chelladurai & Saleh, 1980) skulle jämförelse/tävling bland elitpresterande män också kunna 
tyckas bidra till individuell tillfredsställelse. Bland elitpresterande kvinnor framgick tränares 
beteende som mindre demokratiskt. Eftersom elitpresterande kvinnor är mer benägna åt att 
samarbeta, ge uppmuntran för utveckling och bevara goda relationer skulle tränare kunna 
tänkas ägna mindre uppmärksamhet åt idrottares autonomi. Istället skulle högre 
samarbetsvilja bland elitpresterande kvinnor kunna leda till färre konflikter och påverka 
tränares beteende. Ett rimligt påstående skulle kunna vara att kvinnor upplever en hög 
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lagsammanhållning i form av hög uppgiftsinvolvering och goda relationer. Ett lägre 
demokratiskt beteende skulle därför kunna relatera till lagidrottares medinflytande såsom 
gemensamma beslutsfattande.  
 
Elitpresterande män visades också uppleva mer träningsinstruktioner, demokratiskt beteende 
och socialt stöd än amatörpresterande män. Utifrån tidigare studier framkom att tränare vid 
låg lagsammanhållning främst bör använda sig av en uppgiftsinvolvering som bland annat, 
innebär beteenden som träningsinstruktioner och socialt stöd (Lindwall m fl. 2002). Eftersom 
elitpresterande män visades uppleva tränare som mer uppgiftsinvolverade skulle detta kunna 
tyda på ett samband mellan låg lagsammanhållning och tränares mer prägel på 
träningsinstruktioner. Däremot framkom vilja till färdighetsutveckling som högre bland 
elitpresterande män som också skulle kunna tyckas leda till högre jämförelse/tävling. Följden 
av högre vilja till tävling skulle därför kunna leda till ett mer demokratiskt beteende där 
effekten skulle kunna innebära hög lagsammanhållning och bättre individuell tillfredsställelse. 
Samtidigt visades tränares instruktionsbeteende förekomma i mindre omfattning bland 
amatörpresterande män. Därför skulle ett samband också kunna finnas mellan goda relationer 
ihop med tränares lägre uppgiftsinvolvering. Då goda relationer bland amatörpresterande män 
tycks förekomma skulle även tränares lägre uppgiftsinvolvering kunna leda till lagidrottares 
tillfredsställelse. Tränares uppgiftsinvolvering, såsom träningsinstruktioner och socialt stöd 
skulle slutligen kunna avgöras utifrån lagidrottares ansträngningsnivå, autonomi, egenskaper, 
erfarenheter och färdigheter (Carpenter & Morgan, 1999; Jaakkola & Liukkonen, 2006; 
Jaakkola & Digelidis, 2007; Ntoumanis & Biddle, 1999; Parish & Treasure, 2003; Treasure & 
Roberts, 1995).  
 
Konklusion 
Utifrån studiens resultat och diskussion framkommer att det förekommer skillnader i hur 
lagidrottare uppfattar tränares uppgiftsinvolvering. Dessutom framgår att lagidrottare har 
olika uppfattning av hur en hög lagsammanhållning tycks upplevas. Elitpresterande män har 
visats uppleva lägre anspänning samtidigt som vilja till ansträngning i form av tävling 
framkommer som hög. Därför verkar konkurrens inom lag vara till större fördel för goda 
idrottsprestationer som kan leda till idrottares tillfredsställelse. Samtidigt är tränares 
uppgiftsinriktade beteende också högre bland elitpresterande män. Tränares demokratiska 
beteende skulle därför kunna vara lämpat i förhållande till idrottares egenskaper och 
färdigheter. Elitpresterande kvinnor å ena sidan har visats uppleva högre anspänning som kan 
höra ihop med högre vilja till förbättring och samarbete. Därför skulle en konklusion kunna 
vara att elitpresterande kvinnor är mer självgående gällande sin färdighetsutveckling 
(Coulomb-Cabagno & Rascle, 1980). Vidare skulle individuell tillfredsställelse övervägande 
kunna bero på egen upplevd kontroll (Kubiak, 2014; Spittle & Byrne, 2009) där ett 
autokratiskt beteende lämpas vid mer avgörande beslut. Amatörpresterande män tycks 
övervägande uppnå individuell tillfredsställelse under goda sociala förutsättningar. Därför kan 
avslutningsvis en ytterligare konklusion vara att tränares beteende även kan bero på 
lagidrottares sociala relationer och erfarenheter.  
 
Metodologiska begränsningar 
Undersökning baserat på tvärsnittsdesign medför fler metodologiska utmaningar. En av dessa 
handlar om att förklara data i termer av orsak-verkan. Detta har författaren noggrant försökt 
att beakta och undvika. En annan handlar om försiktighet i att generalisera resultat till andra 
populationer. Eftersom många utav studiens deltagare, vid ifyllande av instrumentet tillhörde 
olika idrottsgymnasium samt spelade för olika klubbar skulle en annan begränsning kunna ha 
varit att idrottare relaterade till mer än en tränare. PeerMCYSQ som också användes i studien 
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är avsett att undersöka idrottares upplevda lagklimat. En svaghet med instrumentet skulle 
kunna vara påståendet ”De flesta idrottare i min träningsgrupp skrattar åt sina 
träningskamrater när de gör misstag”. Frågan behöver nödvändigtvis inte ha uppfattats av 
deltagare som något negativt utan skulle kunna ha tolkats som något roligt. CSAI-2 som är 
avsett att undersöka idrottares anspänning inför en tävling skulle kunna ha sin begränsning i 
undersökningen. Vissa deltagare hade relativt lång tid kvar innan sin tävling medan andra var 
tätt inpå sin tävling. Denna skillnad skulle kunna påverka deltagares olika svar. Därför skulle 
svagheten i framtiden kunna kompletteras genom att testa undersökningsdeltagare som har 
lika lång tid kvar till tävling. En ytterligare begränsning är den relativt ojämna spridningen 
mellan de olika idrotterna i undersökningen. Därför skulle ytterligare en begränsning kunna 
vara att jämförelsen mellan olika idrotter uteblir. Jämförelsen av män och kvinnor skulle 
också kunna underlättas och jämnas ut vid fler deltagande kvinnor då de flesta deltagarna var 
män. Dessutom skulle fler medverkande kvinnor eventuellt kunna bidra till en jämförelse 
mellan elitpresterande kvinnor och amatörpresterande kvinnor. På så sätt skulle kopplingar 
även kunna göras till jämförelser mellan amatörpresterande kvinnor och amatörpresterande 
män.    
 
Implikationer 
Studien riktar sig till alla som på något sätt är involverade och/eller är intresserade av 
lagidrott, könsskillnader inom idrott och idrottsprestationer bland idrottsutövare. Tanken är att 
lagidrottare själva i första hand ska kunna dra nytta utav studien. Detta kan ske genom att 
relatera studiens resultat till sitt egna faktiska beteende och upplevelser. På så sätt möjliggör 
idrottaren själv en ökad förståelse över hur egen ansträngning kan leda till förbättring och 
generell tillfredsställelse. Mer specifikt skulle idrottaren kunna relatera resultaten till en 
specifik situation i förhållande till konkret tävlingsnivå, kön och erfarenhet. En direkt 
koppling möjliggör dessutom en ökad förståelse för idrottaren att kunna reglera sitt beteende 
för att uppnå god balans, välmående och goda idrottsprestationer. När det gäller tränare kan 
studien ge en ökad kännedom om de skillnader (och eventuella likheter) som kan förekomma 
bland elitpresterande män och kvinnor och amatörpresterande män. Konkret skulle detta 
kunna innebära att tränare ser till att nivån av jämförelse/tävling förblir högre än nivån av 
konflikter. Detta skulle kunna innebära att kontinuerligt använda sig av fokus mål som ökar 
sannolikheten för idrottares fortsatta ansträngning i tävling, trots konkurrens. Bland 
elitpresterande kvinnor skulle tränare istället kunna ställa mindre krav på att idrottare ständigt 
ska prestera och tävla. Istället kan tränare ge goda förutsättningar för idrottare att få lov att 
träna på färdigheter. Bland amatörpresterande män kan tränare vidare se till att idrottare 
upplever glädje i sitt idrottsutövande. Detta skulle kunna innebära att tillåta goda sociala 
relationer. Dessutom skulle tränare även kunna dela med sig av kunskaper kring varierande 
aktiviteter med inslag av lek, tävling och nytta.   
 
Framtida studie 
Med hänsyn till vissa skillnader som kan förekomma bland lagidrottande män och kvinnor 
från olika tävlingsnivåer skulle en fortsatt intressant studie vara att mer specifikt undersöka 
skillnader bland lagidrottande kvinnor. Eftersom elitpresterande kvinnor tidigare visats 
föredra förbättring och goda relationer skulle även tränares beteende kunna studeras i relation 
till lagsammanhållning. Då ansträngning kan påverka förbättring skulle en möjlighet också 
vara att studera hur idrottares uppfattning eventuellt förändras över en längre tid i förhållande 
till tränares beteende.  
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Bilaga 1 
LSS, PeerMCYSQ, TEOSQ och CSAI-2 

 
 
Huvudidrott………………………………………………………………………. 
 
Tävlingsnivå……………………………………………………………………… 
 
Spelplats 
i laget……………………………………………………………………………... 
 
Ålder……………………………………………………………………………… 
 
Kön……………………………………………………………………………….. 
 
Dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt och ingå i en undersökning som skall 
försöka beskriva lagidrottares upplevelser utav sitt motivationsklimat i relation till mål 
orientering och dess effekt på idrottsprestation. Förhoppningsvis kan dina svar leda till en 
vidareutveckling utav lagidrottares motivationsklimat i relation till individuella skillnader i 
målorientering och idrottsprestation. Undersökningen består utav 4 frågeformulär, totalt 101 
frågor som tar ca 10-15 minuter att besvara. Spendera inte för mycket tid på någon fråga, utan 
välj det svar som känns bäst. Svara så ärligt du kan. Studien är frivillig och du får när som 
helst avbryta ditt deltagande. Ditt deltagande är däremot betydelsefullt för den fortsatta 
studien.  
 
Jag som utför studien heter Claudia Kubiak och är magisterstudent i idrottspsykologi på 
Högskolan i Halmstad. Min handledare heter Urban Johnson och är professor i 
idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Jag har tidigare spelat fotboll på elitnivå, handboll 
på ungdomsnivå och tävlat i judo som junior. Vid frågor får du gärna ta kontakt med mig eller 
min handledare.  
 
Jag tackar på förhand för att du vill medverka i undersökningen.  
 
Claudia Kubiak 
 
 
Medgivande med namn:……………………………………………………………………..... 
 
 
Kontaktinformation: 
Claudia Kubiak, magisterstudent i idrottspsykologi, Högskolan i Halmstad. 
Telefon: 0736-405608, mailadress: misskubiak@hotmail.com 
 
Urban Johnson, professor i idrottspsykologi, Högskolan i Halmstad. 
Telefon: 035-167261, mailadress: urban.johnson@hh.se  
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