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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska 

elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever.   

 

Frågeställningar: 

1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden?  

2. Hur ser motivationen ut hos eleverna? 

3. Finns det några skillnader mellan könen i dessa två variabler?  

4. Finns det några skillnader mellan de olika spelpositionerna inom ishockey?  

5. Finns det ett samband mellan specifika tränarbeteenden och viss motivationstyp? 

 

Metod: Deltagare i denna kvantitativa studie var elever på landets elitishockeygymnasier som 

fyllt 18 år. Undersökningen genomfördes i form av en webb-enkät i Google Forms. Enkäten 

har bestått av två redan färdiga enkäter, Leadership Scale for Sports och Sport Motivation 

Scale-II. Enkäten har skickats till de ansvariga för respektive elitishockeygymnasium i landet 

som sedan förmedlat enkäten vidare till eleverna. Resultatet från enkäten har bearbetats i 

statistikprogrammet SPSS version 24 där T-test, korrelationer, one-way ANOVA samt 

Cronbach’s alfa har genomförts.   

 

Resultat: Autokratiskt beteende var det minst uppskattade beteenden och positiv feedback det 

mest uppskattade.  Den motivationstyp som förekom i högst grad hos undersökningsgruppen 

var inre motivation och i lägst grad förekom amotivation. En statistisk signifikant skillnad 

mellan könen i föredragna tränarbeteenden visades, då kvinnorna i högre grad föredrog 

demokratiskt beteende jämfört med männen. Mellan de olika positionerna fanns det statistisk 

signifikant skillnad inom amotivation, där målvakterna visade mer amotivation än backarna. 

Samband av medel-styrka kunde ses mellan inre motivation och träning/instruktion samt 

positiv feedback, men även mellan extern reglering och träning/instruktion. Fler samband 

med låg styrka kunde påvisas. 

 

Slutsats: De mest föredragna tränarbeteendena samt motivationstyperna har påvisats. Även 

skillnader och samband har framkommit. En viktig slutsats är att de undersökta variablerna 

hänger ihop och har en stor påverkan på varandra, då idrottarnas motivation påverkar 

tränarens beteende, samtidigt som tränarens beteende påverkar idrottarnas motivation. 
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1 Introduktion 

Motivation spelar sedan en lång tid tillbaka en stor roll inom idrott och har definierats på en 

mängd olika sätt men brukar vanligtvis hänvisa till ett internt tillstånd eller ett tillstånd som 

aktiverar, ger energi samt ger en riktning för beteenden. (Cremades, Flournoy & Gomez 2012, 

s. 333). 

 

Inom idrott har det gjorts många studier kopplade till motivation och man har undersökt 

många olika faktorer. Två av dessa faktorer som undersökts är tränarbeteenden och olika 

motivationstyper, både var för sig men de har även undersökts i förhållande till varandra. Det 

har tidigare påvisats att en tränare, genom sitt beteende, påverkar motivationen hos sina 

spelare. Det har även konstaterats att intensiteten och typen av motivation kan se olika ut 

mellan kvinnor och män. (Wang, Koh & Chatzisarantis 2009, s.177; Cremades, Flournoy & 

Gomez 2012, s. 341) 

 

Trots att det finns många studier gjorda inom idrottsdomänen på området motivation så 

saknas det en del psykologiforskning inom ishockeyn, där det snarare finns mer forskning 

gjord inom fysiologin. Denna studie vill därför bidra till mer forskning inom det 

idrottspsykologiska trädet för just ishockeyn genom att undersöka både motivation och 

tränarbeteenden i en och samma studie, samt även undersöka skillnader mellan män och 

kvinnor i dessa två variabler. Mycket av den forskning som gjorts och som kommer 

presenteras i denna studie är gjord på bland annat collegeidrottare, vilket gör att det saknas en 

del forskning på yngre idrottare som exempelvis gymnasieelever. I och med avsaknaden inom 

psykologiforskning gällande ishockey och inom gymnasieåldern så kan resultatet i studien 

vara viktigt och bidra med ny information. Resultatet blir högst relevant för användning inom 

ishockeydomänen, men kan även vara användbart och aktuellt för andra lagsporter där 

tränarens roll är liknande den inom ishockeyn. 

 

En förhoppning är att studien ska kunna bidra till tränares ökade kunskap angående hur deras 

beteenden och handlingar påverkar spelare samt hur de ska göra för att påverka spelarna 

positivt. Även kunskapen om vilka motivationstyper som är vanligast hos unga 

ishockeyspelare på elitnivå är viktig för tränare. Eventuella skillnader mellan män och 

kvinnor i de undersökta parametrarna hoppas även kunna hjälpa tränare i hur de ska agera 
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beroende på vilka de tränar, men det kan också bidra till kunskap som kan hjälpa till att sträva 

mot en mer jämställd ishockeykultur i Sverige. 

1.1 Bakgrund 

Inom idrottsforskningen, och framförallt inom områdena motivation och ledarskap, så 

används ofta Self-Determination Theory (SDT) som en teoretisk grund. Denna teori står för 

psykologiska behov samt motiv och utgår ifrån att det finns tre grundläggande mänskliga 

behov som är avgörande för vårt beteende. Dessa är autonomi, vilket hänvisar till vårt behov 

av att känna att vi äger och kontrollerar ett beteende. Kompetens, som hänvisar till behovet av 

att känna att vi behärskar något och kan skapa goda resultat. Tillhörighet är det tredje, som 

innefattar behovet av mänskliga relationer samt att känna en anknytning till den sociala 

världen. (Wang, Koh & Chatzisarantis 2009, s.178) Motivationen hos människor påverkas 

sedan av i vilken grad det sociala sammanhanget tillfredsställer de tre grundläggande behoven 

för autonomi, kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci 2002 se Reynolds & McDonough 

2015, s. 51). 

1.2 Motivationstyper 

Motivation skapas av olika anledningar, förekommer i olika mängd och förekommer även i 

olika orientering hos människor. Orientering av motivation avser underliggande värderingar 

och mål som styr människors handlingar. Inom Self-Determination Theory så skiljer man på 

olika orsaker eller mål som ger upphov till handling. Den mest grundläggande skillnaden är 

mellan inre och yttre motivation. (Ryan & Deci 2000, s. 54 f.)  

 

Under de senaste två årtiondena så har det funnits ett stort intresse kring just inre och yttre 

motivation. Inre motivation innebär att man gör något för aktiviteten i sig, och för nöjet och 

tillfredsställelsen som aktiviteten för med sig medan motsatsen, yttre motivation, involverar 

fler beteenden där målet med handlingen är andra än aktiviteten i sig och då istället styrs av 

externa faktorer. (Fortier, Vallerand, Briere & Provencher 1995, s. 25) 

 

Till skillnad från inre motivation så kan yttre motivation variera mycket när det gäller i vilken 

grad det är autonomt. Ryan och Deci har skapat en klassificering av de olika formerna av 

motivation och i vilken grad de är autonoma. Om man ser det som en skala från lägst 

autonomi till högst autonomi så skulle stadiet med lägst kallas för amotivation. Detta tillstånd 
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saknar en avsikt för att agera, och en person som är i detta stadie saknar en anledning till att 

utföra exempelvis en idrott. (2000, s. 61) 

 

Nästa steg på denna skala är extern reglering, som är den minst autonoma formen av yttre 

motivation. I detta stadie utförs en handling exempelvis för att tillfredsställa någon extern 

person med krav utifrån eller för att få någon form av belöning. En annan typ av yttre 

motivation, som är nästa steg till höger på skalan, kallas för introjicerad reglering. I detta 

stadie utförs en handling eller ett beteende fortfarande under kontrollerade former, d.v.s. 

något kan utföras för att slippa skuldkänslor eller ångest. I detta stadie kan även något utföras 

för att öka personens självkänsla samt stolthet. (Ryan & Deci 2000, s. 61 f.) 

 

En mer autonom form av yttre motivation, och nästa steg på skalan, är identifierad reglering. 

Här har personen identifierats med den personliga betydelsen av ett beteende och kan se 

aktiviteten/beteendet som viktigt i ett längre perspektiv och det kan finnas ett värde i 

utförandet. Den mest autonoma formen av yttre motivation är integrerad reglering. Integrering 

uppstår när identifierade regler/uppgifter har blivit en del av en persons värderingar och 

identitet. Ju mer man internaliserar skälen för en åtgärd och liknar dem med sig själv, desto 

mer autonom och självbestämmande blir ens yttre motivation. Nästa steg till höger på skalan 

är inre motivation, alltså den mest självbestämda och autonoma formen av motivation, se 

figur 1. (Ibid. s. 62 f.) 

 

  

Lägst autonomi                                                                                                   Högst autonomi 

 

Figur 1. Ryan & Deci’s (2000, s. 61) klassificering av de olika formerna av motivation 

1.3 Tränarbeteenden 

Ledarskap är en process där en individ påverkar en grupp av individer att uppnå ett 

gemensamt mål (Northouse 2013, s. 5). I idrottssammanhang är det ofta en tränare som har 

rollen som ledare för sin grupp, exempelvis ett idrottslag. En tränare fyller många viktiga 
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roller för sina spelare och kan genom sin ledarstil direkt påverka en idrottares motivation och 

glädje till idrotten (Wang, Koh & Chatzisarantis 2009, s.177).  

 

Inom ledarskap kan man titta på många olika perspektiv. Man kan se enligt 

personlighetsperspektivet och då titta på enskilda attribut hos olika tränare, eller enligt 

situationsperspektivet och då istället se på situationen och vad den kräver. Ett tredje sätt är att 

se på ledarskap enligt interaktionsperspektivet, där man ofta föreslår modeller som förklarar 

samspelet mellan flera olika faktorer som berör ledarskap. Nedan presenteras två olika 

modeller som båda kommer att användas som ett teoretiskt ramverk i denna studie. (Weinberg 

& Gould 2015, s. 200 ff.) 

1.3.1 Den multidimensionella modellen för ledarskap 

Den multidimensionella modellen för ledarskap, framtagen av Chelladurai (1978), inkluderar 

tre olika stadier av ledarbeteende: behövt beteende (ruta 4), faktiskt beteende (ruta 5) 

önskat/föredraget beteenden (av idrottarna) (ruta 6). Modellen inkluderar även tre 

bakomliggande faktorer som påverkar hur ledaren bör bete sig för högsta möjliga 

tillfredsställelse och prestation hos sina idrottare, dessa tre är: situationens karaktär (box 1), 

ledarens egenskaper (ruta 2) och gruppmedlemmarnas egenskaper (ruta 3), se figur 2. (se 

Tenenbaum & Eklund 2007, s. 117 f.) 

 

Figur 2. Den multidimensionella modellen för ledarskap (Chelladurai 1978, se Tenenbaum & 

Eklund 2007, s. 117) 

 

Önskat beteende (ruta 6) avser hur idrottarna ställer sig till instruktioner, socialt stöd och 

feedback. Detta är till stor del en funktion av gruppmedlemmarnas egenskaper (ruta 3), 

inklusive deras personlighet, och deras förmåga i förhållande till uppgiften. Det bekräftas 

också i modellen att gruppmedlemmarna även påverkas av situationens karaktär. Därför 
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kommer deltagarnas inställning till vissa specifika tränarbeteenden delvis formas av 

situationsspecifika faktorer. (Tenenbaum & Eklund 2007, s. 117 f.) 

 

Det behövda beteendet (ruta 4) kommer delvis att definieras av hur gruppen ser ut. På samma 

sätt som det önskade beteendet är beroende av de individuella skillnader som finns inom 

gruppen så kan även gruppen i helhet skilja sig från en annan grupp, beroende på bland annat 

kön, ålder och kunskapsnivå hos deltagarna. Detta gör att det behövda beteendet för en grupp 

kan vara helt annat än det beteende som krävs för en annan grupp (juniorlag- vs seniorlag, 

dam- vs.  herrlag). (Ibid) 

 

Det faktiska beteendet (ruta 5) är i hög grad en funktion av ledarens egenskaper (inklusive 

personlighet), kompetens och erfarenhet. Modellen beskriver dock att faktiskt beteende också 

kommer formas av behövt beteende och av önskat beteende. På så sätt kommer ledaren vara 

medveten om vad situationen kräver men samtidigt anpassa sig efter vad deltagarna i gruppen 

föredrar.  I det stora hela så kommer alla de tre ledarkaraktäristiska faktorerna, situationens 

karaktär och vad medlemmarna föredrar att ligga bakom ledarens faktiska beteende. Det 

slutliga resultatet enligt modellen är gruppens tillfredsställelse och prestation (ruta 7), som är 

utfallet av de övriga delarna som ingår i modellen. (Ibid) Enligt Chelladurai så uppkommer 

optimal prestation och tillfredsställelse när en tränare leder på ett sätt som laget/gruppen 

föredrar (1990, se Weinberg & Gould 2015, s. 213). 

1.3.2 The motivational model for the coach-athlete relationship 

En review-artikel publicerades 2003 där en modell för relationen mellan spelare och tränare 

presenterades samt hur denna relation påverkar spelarens motivation. Även denna modell 

stödjer sig på Self-Determination Theorys ramverk och utgår ifrån de tre grundläggande 

mänskliga behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet. I vilken grad dessa uppfylls 

påverkar i sin tur den typ av motivation som skapas hos människor, utifrån den klassificering 

som tidigare presenterats av Ryan och Deci (2000, s. 61). Denna klassificering benämns även 

ofta som ”autonomi-tröskeln”. (Mageau och Vallerand 2003, s. 885 f.) 

 

Både den inre motivationen samt den självbestämmande yttre motivationen är viktiga 

variabler för att en idrottsman- eller kvinna ska fungera optimalt. Ser man detta till tränar-

spelarrelationen så kan det för en tränare vara av intresse att framkalla den inre samt mer 

självbestämmande yttre motivationen. Det finns en mängd olika beteenden hos tränare som 
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har definierats som autonomistödjande, och på så sätt positiva för den inre och 

självbestämmande yttre motivationen. (Ibid) 

 

Utöver tränarens autonomistödjande beteende, som är en stor del av modellen, så ingår även 

fler faktorer, som till stor del påverkar just det autonomistödjande tränarbeteendet. Det 

påverkas exempelvis av kontextuella faktorer såsom förutsättningar och press utifrån, 

tränarens personliga inriktning vilket innefattar personlighetsdrag och personliga åsikter. 

Även tränarens uppfattning av spelarnas beteenden och motivation är en faktor som kan 

påverka det autonomistödjande beteendet. Det sistnämnda har en viktig påverkan på tränarens 

beteende då tränare inte beter sig likadant mot alla spelare, utan istället reagerar på varje 

enskild spelares upplevda och verkliga motivation samt beteende. Om tränaren uppfattar att 

spelarna är svårhanterade samt uppvisar icke-självbestämmande former av motivation 

kommer denna i större utsträckning att använda sig av kontrollerande beteende. Det kommer i 

sin tur att påverka idrottarnas inre och mer självbestämmande yttre motivation negativt. 

(Mageau och Vallerand 2003, s. 894 f.) 

  

Den ordningsföljd av modellen som presenteras involverar en tränares personliga orientering 

inom ledarskap, i vilket sammanhang de befinner sig och deras uppfattning om sina spelares 

beteenden och motivation. Allt detta påverkar deras ledar-/coachingbeteenden. I sin tur så har 

tränarens beteende, i form av autonomistödjande beteenden, engagemang samt undvikande av 

en kontrollerande ledarstil en påverkan på spelarnas upplevda känsla av autonomi, kompetens 

och samhörighet som slutligen sedan styr vilken typ av motivation som skapas hos idrottarna, 

se figur 3.  

 

Figur 3. Mageau och Vallerand’s Motivational model of the coach-athlete relationship (2003, 

s. 884) 
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1.4 Genus och idrott 

Denna studie kommer främst att undersöka och fördjupa sig inom motivationstyper och 

tränarbeteenden, men kommer även att göra en jämförelse mellan kvinnor och män inom de 

två olika områdena för att se om skillnader kan påträffas. Vid en jämförelse mellan kvinnor 

och män är det viktigt att ta hänsyn till genusperspektiv, hur man ser på kön och könsidentitet 

samt hur jämställdheten ser ut inom idrotten (Messner 2002, s. 65). Kön betraktas ofta som ett 

enskilt attribut, att en person ”har” eller ”uppvisar” manlighet, kvinnlighet eller en 

kombination av de båda. Även organisationer och institutioner har egna könsidentiteter, vilket 

innebär att kön förekommer i institutionens processer, rutiner, bilder, ideologier och 

fördelning av makt. (Messner 2002, s. 65 f.) 

 

Den moderna idrotten har länge varit en av de mest maskulina institutionerna, ända från 

barnens idrottsorganisationer till proffsorganisationerna. Idrottens könsordning karaktäriseras 

också av kraftigt ojämlik fördelning av makt, auktoritet, prestige och resurser mellan kvinnor 

och män. (Messner 2002, s. 66) I en studie av Eccle och Fredrickslynne som undersökt bland 

annat barns uppfattningar av idrottskompetens, värde samt deltagande i sport så var ett av 

syftena att undersöka könsskillnader i de nämnda parametrarna. Resultatet de fick fram visade 

att pojkar hade högre upplevd kompetens, värde och deltagande i sport än flickor. (2005, s. 

21) 

 

Den könsordning som existerar syns tydligt inom ishockey, där damhockey fortfarande anses 

vara en relativt ”ny” sport. Vid jämförelse av dam- och herrhockey i Sverige så skiljer de sig 

väldigt mycket, inte minst till deltagarantalet. (Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén 2008, s. 

236) Det finns idag i Sverige 60 408 registrerade ishockeyspelare, och av dem så är 5014 

stycken kvinnor, vilket utgör 8 % (IIHF 2016). 

 

Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén presenterar i sin artikel en modell för olika strukturella 

nivåer som från första början togs fram för att förstå det komplexa förhållandet mellan könen 

i samhället och sedan genom Kolnes (1994, s. 267) blivit anpassad till idrottsforskning. De tre 

nivåer som presenteras är följande: den symboliska nivån, som representerar den uppsättning 

bilder och egenskaper som vi förknippar med ett visst objekt, grupp av människor, etc. Den 

strukturella nivån beskriver hur makt och sociala strukturer påverkar fördelningen av resurser 
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och privilegier för båda könen. Individnivån undersöker hur socialisering och personliga 

erfarenheter påverkar hur män och kvinnor utgör deras identitet. (2008, s. 237) 

 

De olika nivåerna integrerar ständigt med varandra och är användbara vid analys och 

förståelse av strukturerna i samhället och inom idrotten. Detta gör dem användbara och 

viktiga att ta hänsyn till vid tolkningen och diskussionen av resultatet i denna uppsats, i och 

med att statistiska jämförelser mellan könen kommer att genomföras. (Gilenstam, Karp & 

Henriksson-Larsén 2008, s. 237) 

1.5 De svenska elitishockeygymnasierna 

De gymnasier som har Skolverkets tillstånd att bedriva Nationell Idrottsutbildning (NIU) och 

samtidigt har certifierats av Svenska Ishockeyförbundet (SIF) benämns som 

elitishockeygymnasier. Denna certifiering innebär att SIF kan garantera den sportsliga 

kvalitén och följer samtidigt upp att både den skolmässiga och sportsliga nivån uppfyller de 

krav som finns. Av de 31 certifierade gymnasierna som idag finns i Sverige är fyra av dem 

flickishockeygymnasier. Den träning som bedrivs vid de olika gymnasierna leds av 

elitutbildade ledare. Målsättningen med elitishockeygymnasierna är att underlätta för eleverna 

i att kombinera studier med sitt idrottande. (Svenska Ishockeyförbundet 2016-05-31) 

2 Forskningsläge 

2.1 Motivation inom idrott 

Motivation har i många studier undersökts i förhållande till idrott och framförallt har inre och 

yttre motivation varit populära ämnen som har gjort det möjligt att få en bättre förståelse för 

fenomenet motivation och dess betydelse inom idrott och fysisk aktivitet (Vallerand 2007, s. 

59).  

Inom kategorin idrott och motivation har flera olika områden undersökts, ett av dem är 

avhopp från idrotten. I en studie som undersökte sambandet mellan motivation och avhopp 

från sin idrott hos kvinnliga handbollsspelare under en 21-månadersperiod så visades 

självbestämmande motivation vara en avgörande variabel att ta hänsyn till för att kunna 

förutsäga avhopp från idrotten. Resultatet i studien visade att brist på inre motivation samt en 

samtidig ökning av amotivation kunde förutspå avsikter att sluta idrotta. Det framgår således 

att dessa två motivationsvariabler utgör viktiga delar i förståelsen och förutsägelse av 
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idrottsavhopp. Därför bör motivationen vårdas väl i syftet att få idrottare att stanna inom 

idrotten. (Sarrazin et al. 2002, s. 414) 

Dragos publicerade 2014 en studie som analyserade hur materiella metoder kopplade till 

idrottares motivation, genomförda av idrottsorganisationer, påverkade och stöttade deras 

verksamhet i frågan att öka prestation. I artikeln diskuteras även motivationens roll när det 

kommer till idrottslig framgång, och enligt Paul Florian Dragos är den väldigt stor. ”Det är 

svårt att föreställa sig något som är viktigare än motivation gällande att erhålla framgång 

inom idrott”. (2014, s. 54) 

 

Ett tydligt förhållande i studien fanns mellan motivation och individuella prestationer; starkt 

motiverade människor är alltid effektiva, de lyckas i allt de gör och blir verkliga 

yrkesverksamma, oavsett vilken domän deras verksamhet tillhör. Ju mer motiverade de är, 

desto snabbare lyckas de och desto bättre blir de, allt detta utan synbar ansträngning. (Dragos 

2014, s. 53 f.) 

 

Även tidigare har vikten av motivation inom idrotten för just prestation understrukits, då 

Mageau och Vallerand nämner att både den inre motivationen samt den självbestämmande 

yttre motivationen är viktiga ingredienser för att en idrottare ska fungera optimalt (2003, s. 

886). 

2.2 Skillnader i motivation 

2.2.1 Skillnader mellan kvinnor och män 

Tidigare har vissa könsskillnader i idrottares typ av motivation kunnat påvisas. Fortier et al. 

(1995, s. 31) fann att kvinnliga idrottare visade högre nivåer av inre motivation och 

identifierad reglering. Det visade sig samtidigt att de hade lägre nivåer av extern reglering och 

amotivation än de manliga idrottarna i undersökningen.  

 

Likande resultat har påvisats i en studie som publicerades ett år senare där man undersökte 

bland annat könsskillnader i elitidrottares motivation. Resultatet i studien visade på att de 

kvinnliga idrottarna uppvisade högre nivåer av inre motivation än deras manliga motparter 

även om inga signifikanta skillnader fanns för de självbestämda formerna av yttre motivation. 

Resultatet bekräftade tidigare forskning gjord av Fortier et al. (1995) inom samma domän och 
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menade att kvinnliga idrottare, i jämförelse med manliga, deltar i sin idrott mer av njutnings- 

och tillfredsställningsskäl än av andra yttre skäl. (Chantal et al. 1996, s. 180) 

 

Cremades, Flournoy och Gomez genomförde en studie på collegestudenter i USA där man 

jämförde motivation mellan elever med stipendier och elever utan, men man jämförde även 

motivationen mellan kvinnorna och männen i studien. Resultatet i denna studie kunde 

bekräfta flera tidigare studier, bland annat Fortier et al. (1995) samt Chantal et al. (1996), där 

resultatet visade att kvinnorna hade mer inre motivation, mindre yttre motivation och mindre 

amotivation än männen. Denna effekt fanns även bland de studenter som inte hade stipendier, 

där kvinnorna även i denna grupp visade på högre nivåer av inre motivation samt lägre nivåer 

av yttre motivation och amotivation. (2012, s. 341) 

 

I en studie gjord på unga idrottare från olika lagsporter analyserades skillnaderna mellan 

självbestämmandenivå och tillfredsställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven 

med avseende på kön och deras påverkan på uppfattningen av nyttan av sporten. Resultaten 

visade att manliga idrottare hade en högre inre motivation men de visade även på högre yttre 

motivation och var samtidigt något mer amotiverade än de kvinnliga spelarna. De största 

skillnaderna fanns i den yttre motivationen, vilket författarna ansåg kunde vara på grund av 

att män i högre grad värderar externa fördelar kopplade till sporten, så som belöningar, socialt 

erkännande och tävling. (Amado et al. 2014, s. 659) 

Gällande de grundläggande psykologiska behoven fanns det endast signifikanta skillnader i 

behovet av kompetens, där de manliga spelarna visar sig mer tillfredsställda och nöjda än 

kvinnorna i detta behov. Författarna föreslog att denna skillnad tyder på att män känner sig 

mer kompetenta när de utövar sport. (Amado et al. 2014, s. 660) 

2.2.2 Skillnader mellan olika spelpositioner 

Skillnader i motivation har även undersökts och jämförts mellan de olika spelpositionerna i ett 

antal olika idrotter. I de studier som har gjorde dessa jämförelser har man jämfört ett antal 

olika psykologiska färdigheter mellan spelare på olika positioner och motivationen har då 

varit en av dessa faktorer som jämförts.  

 

Skillnader i de psykologiska faktorerna har bland annat undersökts inom ”rugby union” där 

man har funnit att spelpositionen kan ha en påverkan på de psykologiska faktorerna, däribland 
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motivationen. I en studie av Andrew, Grobbelaar och Potgieter kunde resultaten stödja 

uppfattningen om att det finns ett samband mellan psykologiska färdigheter och spelposition 

inom ”rugby union”. Mer specifikt så visade resultatet att den psykologiska förmågan hos 

rugbyspelare kan skilja sig emellan de olika spelpositionerna. (2007, s. 332)  

 

I en liknande studie gjord inom psykologiska färdigheter hos ”netball”-spelare visade 

resultatet att av de 168 jämförelser som genomförts mellan de olika positionsgrupperna gav 

39 praktiska signifikanta skillnader i måttlig omfattning. Målskyttarna visade signifikant lägre 

värden jämfört med majoriteten av de övriga spelpositionerna, medan målanfallsspelarna och 

vingförsvarsspelarna konsekvent överträffade de återstående positionsgrupperna. Därför kan 

slutsatsen dras att vissa positionsspecifika skillnader finns gällande de psykologiska 

färdigheterna för spelare inom ”netball”. Detta har även påvisats inom fotboll, ”rugby union” 

och amerikansk fotboll. (Grobbelaar & Eloff 2011, s. 55) 

De observerade psykologiska skillnaderna mellan de olika positionerna från olika sporter bör 

tolkas inom ramen för de specifika positionskraven för sporten i fråga. Därav var det svårt för 

studien att uttala sig om positionsspecifika skillnader mellan olika sporter. Hur de 

psykologiska färdigheterna och motivationen hos spelare på olika positioner kan vara 

försvagade är något som tränare bör vara medvetna om och som bör tolkas samt åtgärdas 

inom ramen för lagets motivationsklimat. (Ibid) 

2.3 Tränarbeteenden 

I bakgrunden presenterades The motivational model of the coach-athele relationship som 

tagits fram i en artikel av Mageau och Vallerand. De tränarbeteenden som de nämner som 

autonomistödjande och som på så sätt har en positiv påverkan på spelares motivation, är bland 

annat att förse spelarna med valmöjligheter inom vissa ramar, bekräfta och ta hänsyn till 

spelarnas känslor och perspektiv, ha en logisk grund för uppgifter och gränser, undvika 

kontrollerande beteenden, förse spelarna med icke-kontrollerande feedback, ge idrottarna 

möjligheter för självständigt arbete samt förhindra ego-centrering bland spelarna. (2003, s. 

884 ff.) 

 

I en studie av Buning & Thompson konstaterades tre teman som påverkade motivationen hos 

kvinnliga softbollspelare, antingen med en förstärkande eller hämmande effekt. Dessa tre 

teman var: spelarnas upplevda kompetens, tränarrelaterade faktorer samt kommunikationen 
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mellan tränare och spelare. De tränarrelaterade faktorer som påverkade spelarnas motivation 

var tränarens beteende och strategier. Positiv feedback var även något som alla deltagare i 

Buning & Thompsons studie beskrev ökade deras motivation och självförtroende. (2015, s. 

352 ff.) 

 

En annan studie som också undersökt förhållandet mellan idrottares psykologiska egenskaper 

och deras föredragna typer av tränarbeteenden kom fram till att höga nivåer av amotivation 

kombinerat med måttliga nivåer av yttre motivation var positivt korrelerade med preferens för 

autokratisk ledarskapsstil och hög förekomst av både icke-förstärkning/ignorans av misstag 

och bestraffningsorienterad feedback. Studien visade även att höga nivåer av autonom 

motivation, kombinerat med måttliga nivåer av yttre motivation, var positivt kopplade till 

preferens för tränare som uppvisar en mer demokratisk ledarskapsstil och som förser spelare 

med höga frekvenser av träning & instruktion, socialt stöd samt positiv- och 

informationsbaserad feedback. (Horn et al. 2011, s. 206) 

 

I en likande studie av Hollembeak och Amorose, så undersöktes vilka specifika 

tränarbeteenden som var positivt eller negativt relaterade till idrottares motivation, med Self-

Determination Theory som ramverk. Resultatet man fick var till stor del i linje med studiens 

hypotes och visade på att demokratiskt beteende hos en tränare hade en positiv påverkan på 

autonomin hos spelarna och därmed inre motivation, medan autokratiskt tränarbeteende hade 

motsatt effekt. Studien kunde även påvisa att autokratiskt beteende hade en signifikant 

negativ påverkan på idrottarnas känsla av tillhörighet. (2005, s. 32) 

 

Det har även undersökts om det finns skillnader mellan kvinnor och män i vilka 

ledarbeteenden som föredras. Resultatet i en studie av Beam, Serwatka & Wilson indikerade 

att männen hade signifikant högre uppskattning för autokratiskt ledarbeteenden än kvinnorna. 

Det fanns även signifikanta skillnader inom kategorin demokratiskt ledarbeteende, där 

kvinnorna i högre grad föredrog detta än männen. Inom kategorin socialt stöd så var det 

männen som i högre grad föredrog det beteendet och inom kategorin träning/instruktion så var 

det kvinnorna som i högre grad föredrog det beteenden. (2004, s. 11 f.) 

2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Som tidigare forskning visar så är motivation en stor och viktig del inom idrott. Motivation 

kan motverka avhopp och få idrottare att stanna kvar längre inom idrotten (Sarrazin et al. 
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2002, s. 414), det är även en avgörande faktor för prestation inom idrotten, för både 

idrottsmän- och kvinnor (Dragos 2014 s. 54; Mageau & Vallerand 2003, s. 886) 

 

Den tidigare forskningen tar även upp skillnader i motivationen mellan olika individer. De 

specifika faktorer som har visats ha en påverkan när de gäller skillnader i motivation är kön 

samt olika spelpositioner. Det har i olika artiklar kunnat konstateras att det finns skillnader i 

både typ och riktning av motivationen mellan kvinnor och män (Fortier et al. 1995, s. 31; 

Chantal et al. 1996, s. 180; Cremades, Flournoy & Gomez 2012, s. 341; Amado et al. 2014, s. 

659) och det har även påvisats att det finns skillnader i de psykologiska färdigheterna, bland 

annat motivationen, mellan individer med olika spelpositioner inom olika idrotter (Andrew, 

Grobbelaar och Potgieter 2007, s. 332; Grobbelaar & Eloff 2011, s. 55).  

 

En del studier gjorda inom området tränarbeteenden och hur de påverkar olika idrottare har 

även redovisats. När en tränare använder sig av autonomistödjande beteenden, bland annat 

demokratiskt beteende, så påverkas den inre motivationen positivt hos idrottare (Mageau & 

Vallerand 2003, s. 884 f.; Horn et al. 2011, s. 206; Hollembeak och Amorose 2005, s. 32). På 

motsatt sätt har en autokratisk ledarskapsstil visats ha ett samband med höga nivåer av 

amotivation samt yttre motivation, men även visats ha en negativ påverkan på spelares känsla 

av tillhörighet (Horn et al. 2011, s. 206; Hollembeak och Amorose 2005, s. 32).  

 

Positiv feedback har även påvisats ha en positiv påverkan på motivationen och 

självförtroendet hos spelare (Buning & Thompson 2015, s. 352 ff.; Horn et al. 2011, s. 206). 

Inom området föredragna tränarbeteenden har det även påvisats att det kan finnas skillnader 

mellan kvinnor och män i vilka beteenden som föredras hos tränare (Beam, Serwatka & 

Wilson 2004, s. 11 f.).  

 

Den ovan nämnda forskningen är relevant för den nuvarande studien då den påvisar 

motivationens roll inom idrotten och hur viktig den är för prestationen. Motivation och dess 

olika typer samt tränarbeteenden är även det som studien främst ämnar till att undersöka och 

diskutera, i förhållande till kön och spelpositioner inom ishockey.  

2.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska 

elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever.   
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2.5.1 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden?  

2. Hur ser motivationen ut hos eleverna? 

3. Finns det några skillnader mellan könen i dessa två variabler? 

4. Finns det några skillnader mellan de olika spelpositionerna inom ishockey? 

5. Finns det ett samband mellan specifika tränarbeteenden och viss motivationstyp? 

3. Metod 

3.1 Urval 

Kriterierna för deltagande i studien var att vara elev på ett av landets 31 

elitishockeygymnasier och ha fyllt 18. Dessa krav gjorde att de flesta deltagarna gick sitt 3:e 

år på gymnasiet.  

3.2 Metodval 

För att på bästa sätt kunna besvara studiens frågeställningar användes en kvantitativ metod i 

form av en enkätundersökning.  Enkäten som utformades bestod av två redan befintliga 

enkäter, som delades upp i två olika delar. De befintliga enkäterna som användes var 

Leadership Scale for Sports (LSS) (Chelladurai 1989 se Tenenbaum & Eklund 2007, s. 119) 

och Sport Motivation Scale-II (SMS-II) (Pelletier et al. 1995, s. 35). 

3.1.1 Leadership Scale for Sports 

 LSS har utvecklats i samband med Den multidimensionella modellen för ledarskap, 

framtagen av Chelladurai, så att konstruktionen av modellen kan testas noggrant. Enkäten 

består av 40 frågor som representerar fem olika dimensioner av ledarbeteende: Träning och 

instruktion (13 frågor), demokratiskt beteende (9 frågor), autokratiskt beteende (5 frågor), 

socialt stöd (8 frågor) och positiv feedback (5 frågor). (Chelladurai 1989 se Tenenbaum & 

Eklund 2007, s. 119 f.) Tre olika versioner finns av LSS, en som mäter idrottarnas upplevelse 

av tränarens beteende, en som mäter de beteenden som idrottarna föredrar hos en tränare och 

en som mäter tränarens beteende uppskattat av tränaren själv. (Ibid, s. 120) I denna studie 

användes versionen som mäter vilka beteenden som idrottarna själva föredrar hos sin tränare 

att användas, som ansågs vara bäst för att svara på studiens frågeställningar. Den svenska 

översättningen av LSS användes i denna studie.   
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Innebörden av de olika dimensionerna av ledarskapet är följande: Träning och instruktion 

innebär ledarbeteenden som syftar till att förbättra idrottarnas prestation genom att instruera 

dem i sportens färdigheter, tekniker och taktik, klargöra förhållandet mellan idrottarna och 

strukturera och samordna medlemmarna. Demokratiskt beteende innebär ett ledarbeteende 

som innefattar ett ökat deltagande av idrottarna i beslut som rör gruppens målsättning, 

praktiska metoder samt taktiska och strategiska delar av spelet. (Ibid, s. 120) 

Autokratiskt beteende innebär att ledaren fattar sina beslut oberoende av spelarna samt 

understryker sin personliga auktoritet. Socialt stöd är ett ledarbeteende som karaktäriseras av 

en ledare som tar hänsyn till välbefinnandet av sina spelare samt strävar efter en positiv 

gruppatmosfär och goda relationer med medlemmarna. Positiv feedback innefattar 

ledarbeteende som förstärker idrottare genom att bekräfta och belöna bra prestationer. (Ibid) 

 

Enkätens validitet och reliabilitet har testats och konfirmerats. Resultatet visade att 

validiteten, både för de olika faktorerna och för innehållet av skalan var tillräcklig då 

faktorstrukturen varit väldigt lik i tre analyser, vilket tyder på att faktorstrukturen är stabil. 

Även reliabiliteten för enkäten har visats vara acceptabel, där Cronbach’s alfa för de olika 

delarna hade en range från 0,71 (för socialt stöd) till 0,82 (för demokratiskt beteende). 

(Chelladurai & Saleh 1980, s. 38) Genom enkäten kan lämpligheten av specifika 

tränarbeteenden uppskattas och värderas för deltagare i olika sporter. Skillnaderna i 

inställningar (och uppfattningar) uttryckta av idrottare i olika lag och olika sporter kan vara 

relaterade till intressanta kriterier, så som tillfredsställelse och prestation. (Chelladurai 1978, 

se Chelladurai & Saleh 1980, s. 43 f.)  

3.1.2 Sport Motivation Scale 

Den första versionen av SMS (Pelletier et al. 1995, s. 35) skapades för att mäta nivån av 

motivationen som finns för att utöva sin idrott hos olika individer, genom att använda Self-

Determination Theory’s struktur. Deltagarna rapporterade till vilken utsträckning de olika 

anledningarna till att utöva idrott stämde överens med deras egna anledningar. Motivationen 

hos deltagarna bedömdes genom användandet av en 7-gradig skala som gick från 1 (Stämmer 

inte alls) till 7 (Stämmer mycket bra). Den första versionen av SMS bestod av 28 punkter. 

(Pelletier et al. 2013, s. 332) 

En faktor som den första versionen av SMS inte mäter är integrerad reglering vilket har lett 

till del kritik då skalan inte ansetts inkludera alla delar inom SDT-ramen. Mallet et al. 
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hävdade dessutom att vissa punkter skulle tas bort från skalan. Som en del av denna kritik 

föreslog de samtidigt en reviderad version av skalan. Den reviderade versionen (SMS-II), som 

fyller samma syfte som SMS, består av 18 punkter som istället mäter 6 faktorer (inre 

motivation, integrerad reglering, identifierad reglering, introjicerad reglering, extern reglering 

och amotivation). (Mallet et al. 2007, s. 602; Pelletier et al. 2013, s. 331) 

I denna studie är det SMS-II som används och denna har översatts till svenska. Både 

validiteten och reliabiliteten för den engelska originalversionen av SMS-II har testats och 

genom Cronbach’s alfa kunde reliabiliteten för varje faktor avgöras. Resultatet visade att alla 

faktorer låg på en acceptabel nivå (0,73 till 0,86). Resultaten av en faktoranalys och 

korrelationer mellan de olika motivationstyperna, liksom korrelationer med olika utfall av 

motivation, kunde alla stödja validiteten för SMS-II och visade att den fungerade lika bra som 

eller bättre än den ursprungliga SMS. Eftersom den nya skalan fungerar bra och har ett 

tydligare koncept så rekommenderas att denna används istället för den ursprungliga SMS. 

(Pelletier et al. 2013, s. 337 f.) 

3.3 Procedur 

När de två befintliga enkäterna som skulle användas (LSS och SMS-II) var utvalda skapades 

en webbenkät som inkluderade båda dessa med sina ursprungsfrågor- och metodik. LSS fanns 

redan i en svensk version så någon översättning behövdes ej. SMS-II fanns däremot inte i en 

svensk version och fick översättas. Detta gjordes av två olika översättare som sedan enats om 

en översättning. Frågorna pilottestades sedan av en grupp som var så lik 

undersökningsgruppen som möjligt och några små justeringar genomfördes efter det. 

(Ejlertsson 2014, s. 50)  

 

Webbenkäten skapades, efter pilottestningen, i Google Forms för att på detta sätt vara så 

lättillgänglig som möjlig för deltagarna. Till enkäten infogades ett antal bakgrundsfrågor. När 

arbetet med enkäten var färdigt och denna hade pilottestats så etablerades kontakt med alla de 

ansvariga för elitishockeygymnasierna i Sverige. Dessa kontaktuppgifter finns att tillgå via 

Ishockeyförbundets webbsida (Svenska Ishockeyförbundet 2016-09-29). Kontakten skedde 

både genom e-mail och telefon. I mailen gavs information om studiens syfte, kriterier för 

urval, vad deltagande innebär och vad deltagarna hade för rättigheter. Det efterfrågades även 

om skolan önskade att delta i studien eller ej. En länk till den färdiga enkäten fanns bifogad i 

mailet för till de ansvariga för hockeygymnasierna och dessa skickade sedan länken vidare till 
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de elever som fyllde studiens urvalskriterier. De ansvariga fick välja om de ville genomföra 

enkäten gemensamt, exempelvis under lektionstid, eller om eleverna ville genomföra enkäten 

på egen hand när det bäst passade dem. Denna valmöjlighet lades till för att få så många 

deltagare som möjligt.   

3.4 Etiska aspekter 

I studien har Vetenskapsrådets fyra huvudkrav att följts. Deltagarna har enligt 

informationskravet fått information om vad deras deltagande i studien innebär, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Enligt 

samtyckeskravet kommer samtycke från deltagare att krävas för deltagande i studien. Enligt 

nyttjandekravet har uppgifterna som under studien samlats in endast använts till 

forskningsändamål. Alla uppgifter och allt material har även hanterats konfidentiellt och 

deltagarna är anonyma, enligt konfidentialitetskravet. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6 ff.) Enligt 

riktlinjer har endast deltagare som fyllt 18 haft möjlighet att delta i undersökningen 

(Gymnastik- och idrottshögskolan 2016).  

3.5 Reliabilitet och validitet 

I mätningar spelar reliabiliteten och validiteten stor roll. Reliabiliteten handlar till störst del 

om upprepbarhet, exempelvis så ska två mätningar som genomförs efter varandra ge samma 

resultat för att mätningarna ska ha en god reliabilitet. Validitet rör giltigheten i det som har 

undersökts och om studien verkligen har undersökt det som var av intresse att undersöka. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 122) En mätning som uppnår ett litet systematiskt fel har en 

hög validitet och en mätning med litet slumpmässigt fel har en hög reliabilitet. (Ejlertsson 

2014, s. 107) 

 

I en mätning med enkät är möjligheten att kontrollera reliabiliteten i förväg mycket liten. 

Istället får utformningen av enkäten ske väldigt noggrant och detsamma med instruktionen till 

enkäten. Författaren kan även pilottesta studien på en grupp som liknar den tänkta gruppen för 

att vara säker på att enkätens frågor och instruktioner inte kan missförstås. (Patel & 

Davidsson 2011, s. 105) Pilottestning av den aktuella enkäten har i denna studie genomförts 

för att ha möjlighet att göra eventuella omformuleringar och för att utvärdera enkätens 

tidsåtgång.  
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I och med att det i denna studie använts två redan befintliga enkäter (SMS & LSS), som i sig 

har visat på god reliabilitet och validitet, så kan det också anses öka själva studiens validitet 

och reliabilitet. En annan fördel med att använda färdiga enkäter är att resultatet som 

framkommer i studien kan relateras till resultat från andra studier som använt samma enkät. 

(Johansson & Svedner 2010, s. 22) 

3.6 Databearbetning 

Resultatet av enkätundersökningen har analyserats i statistikprogrammet SPSS version 24. All 

data, som från början samlats in via Google Forms, har sedan överförts och ordnats i 

kalkylprogrammet Excel för att sedan föras in i SPSS. Data i enkäten var normalfördelad, 

vilket gjorde att parametriska tester valdes för all beräkning. Deskriptiva tester var det första 

som genomfördes för att kontrollera antal deltagare, medelvärden etc. De statistiska tester 

som använts för att svara på studiens frågeställningar är oberoende t-test, som används för att 

fastställa om två gruppers medelvärden skiljer sig från varandra på ett tillförlitligt sätt 

(Thomas, Nelson & Silverman 2015, s. 157), vilket testades för kön och position i de 

undersökta variablerna.  

 

Korrelationer genomförs för att bestämma sambandet mellan två eller fler variabler, vilket i 

detta fall har varit de olika motivationstyperna, total motivation och specifika tränarbeteenden 

(Ibid 2015, s. 133). Envägs variansanalys (ANOVA) genomfördes för att undersöka skillnader 

mellan de olika positionerna, i både motivation och fördragna tränarbeteenden. Variansanalys 

är en påbyggnad till oberoende t-test och används vanligtvis för att fastställa skillnader mellan 

fler än två olika grupper (Ibid 2015, s. 166) Cronbach’s alfa, som är en metod för att 

uppskatta tillförlitligheten av flerförsökstester, har genomförts för att testa reliabiliteten hos 

de olika skalorna som har ingått i enkäten (Ibid, s. 213).  

4. Resultat 

I studien svarade totalt 62 deltagare på enkäten, två av dessa har uteslutits på grund av att de 

missat att svara på stora delar av enkäten. Av de återstående 60 deltagarna har vissa missar 

gjorts i enkäten, dessa övriga missar hos vissa respondenter har varit små och endast gjort att 

vissa respondenter har uteslutits från vissa statistiska beräkningar, därav redovisas alltid N i 

tabellerna då detta inte alltid är samma. Av de 60 deltagarna som analyserats var N=6 för 

kvinnor/flickor och resten killar/män, vilket ger en fördelning på 90 % män och 10 % 
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kvinnor. Positionsfördelningen i enkäten var 33 forwards/centrar, 21 backar och 6 målvakter. 

Studiens resultat redovisas nedan i tabeller i ordningsföljd utefter de olika frågeställningarna. 

4.1 Hur uppfattar eleverna de olika tränarbeteendena?  

I tabellen nedan redovisas medelvärden, standardavvikelse, Cronbach’s alfa för LSS-enkäten 

och de variabler som den inkluderar. Det beteende som har det högsta medelvärdet och då är 

det mest uppskattade beteendet är positiv feedback. Det beteende som har lägst medelvärde 

och istället uppskattas minst är autokratiskt beteende, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Medelvärde, standardavvikelse och Cronbach’s alfa för LSS-enkäten 

LSS (Likertskala: 1–5) 

N=56 

M SD α 

16,608 2,4884 0,813 

Träning & instruktion 3,718 0,6825 0,735 

Demokratiskt beteende 3,318 0,6336 0,713 

Autokratiskt beteende 2,623 0,6093 0,905 

Socialt stöd 3,029 0,5974 0,744 

Positiv feedback 3,946 0,7536 0,727 

4.2 Hur ser motivationen ut hos eleverna? 

SMS skalan består av en likertskala 1–7, där en poäng för de olika motivationstyperna har 

räknats ut, för att i sin tur få ett så kallat RAI-värde (Relative Autonomy Index). RAI ger en 

indikation på till vilken grad respondenterna känner sig självbestämmande. RAI-skalan 

sträcker sig från -70 till 108, vilket bidrar till att värdena för amotivation, extern reglering och 

introjicerad reglering som redovisas är negativa. För att få en uppfattning om vilka 

motivationstyper som förekom i hög respektive låg grad redovisas även minimum- och 

maximumvärden för de olika typerna. De motivationstyper som förekom i högst grad hos 

undersökningsgruppen var inre motivation samt integrerad reglering och den typen som 

förekom i lägst grad var amotivation, se tabell 2. 
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Tabell 2. Medelvärde, standardavvikelse, Cronbach’s alfa, procent av max för SMS-enkäten 

SMS (Likertskala: 1-7) 

N=59 

M SD α Min Max % av max 

54,19 29,857 0,540    

Amotivation -16,93 9,499 0,557 -48 -9 35 % 

Extern reglering -10,61 4,731 0,581 -24 -6 44 % 

Introjicerad reglering -7,93 3,619 0,638 -16 -3 50 % 

Identifierad reglering 12,37 5,747 0,481 3 21 59 % 

Intregrerad reglering 29,69 10,156 0,496 6 42 71 % 

Inre motivation 47,59 13,977 0,354 9 63 76 % 

 

Medelvärdet för RAI-värdet hos eleverna var 54,19, vilket är 50 % av det högsta möjliga 

värdet man kan ha på RAI-skalan, alltså 108. Detta ger en indikation på elevernas känsla av 

självbestämmande utöver det som redovisas i tabell 2. 

4.3 Finns det skillnader mellan könen? 

4.3.1 Tränarbeteenden 

En signifikant skillnad mellan könen i föredragna tränarbeteenden kunde påträffas, inom 

kategorin demokratiskt beteende, där kvinnorna föredrog detta mer än männen i 

undersökningen. I tabellen nedan redovisas även medelvärdena för de olika könen där det 

högsta medelvärdet könen emellan är fetmarkerat. Trots att endast en skillnad var signifikant 

skiljer sig de övriga siffrorna en del mellan kvinnor och män i de föredragna beteendena. 

Resultatet visar på att männen hade högre medelvärden för beteendena träning/instruktion, 

autokratiskt beteende samt positiv feedback och kvinnorna hade högre medelvärden för 

demokratiskt beteenden samt socialt stöd, se tabell 3. 
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelse för LSS-enkäten med könsindelning 

       *Signifikant skillnad mellan könen 

4.3.2 Motivation 

Inga signifikanta skillnader kunde påträffas mellan könen när man tittade till de olika 

motivationstyperna. Tabellen nedan ger en uppfattning om de skillnader som existerar, trots 

att de inte är signifikanta. För att ha en så självbestämmande och autonom motivation som 

möjligt ska medelvärdena för de första tre motivationstyperna (inre, integrerad & identifierad) 

vara så höga som möjligt medan medelvärdena för de sista tre motivationstyperna 

(introjicerad, extern och amotivation) vara så låga som möjligt. Jämför man de bästa värdena 

könen emellan visar det att kvinnorna har högre, d.v.s. bättre värden i fem av sex kategorier 

och tyder på att kvinnorna har en mer självbestämmande motivation än männen i 

undersökningen, se tabell 4. 

 

SMS-enkäten ger även som tidigare nämnt ett RAI-värde, alltså den totala poängen för de sex 

olika motivationstyperna. Även här har en jämförelse av de olika könens medelvärden gjorts, 

där inga signifikanta skillnader kunde påträffas. RAI-värdena skiljer sig något mellan könen, 

där kvinnorna i undersökningen har ett högre värde än männen, se tabell 5.   

 

 

 

 

 

 Kön N M SD Sig. (2-delad) 

Träning/instruktion 
Man 54 3,752 0,7105 

0,538 
Kvinna 6 3,667 0,2338 

Demokratiskt beteende 
Man 54 3,315 0,6574 

0,045* 
Kvinna 5 3,540 0,1342 

Autoktatiskt beteende 
Man 54 2,617 0,6460 

0,427 
Kvinna 6 2,400 0,4195 

Socialt stöd 
Man 52 3,015 0,5997 

0,493 
Kvinna 6 3,192 0,5044 

Positiv feedback 
Man 53 3,955 0,7752 

0,866 
Kvinna 6 3,900 0,4336 
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Tabell 4. Medelvärden, högsta och lägsta möjliga värden för de olika motivationstyperna med 

könsindelning 

Motivationstyp  N M Högsta möjliga Lägsta möjliga 
% av högsta 

möjliga 

Inre motivation 
Man 53 46,26 

63 9 
73 % 

Kvinna 6 50,50 80 % 

Integrerad reglering 
Man 54 29,30 

42 6 
70 % 

Kvinna 6 33,00 79 % 

Identifierad reglering 
Man 54 12,30 

21 3 
59 % 

Kvinna 6 13,17 63 % 

Introjicerad reglering 
Man 54 -7,93 

-3 -21 
38 % 

Kvinna 6 -8,33 40 % 

Extern reglering 
Man 54 -10,76 

-6 -42 
26 % 

Kvinna 6 -10,00 24 % 

Amotivation 
Man 54 -17,00 

-9 -63 
27 % 

Kvinna 6 -16,00 25 % 

 

 

Tabell 5. Medelvärden, högsta och lägsta möjliga värden för RAI med könsindelning 

 N M Högsta möjliga Lägsta möjliga 

Man 53 53,26 
108 -70 

Kvinna 6 62,33 

4.4 Skillnader mellan positionerna 

Skillnader i både föredragna tränarbeteenden och motivation har testats mellan de olika 

positionerna.  

4.4.1 Motivation 

Inom kategorin motivation fanns det en signifikant skillnad, inom motivationstypen 

amotivation, mellan grupperna backar och målvakter, där målvakterna signifikant visade på 

mer amotivation än backarna. I övrigt påträffades inga fler signifikanta skillnader. Nedan 

redovisas medelvärden för de olika positionerna samt de skillnaderna mellan grupperna som 

kunde påträffas, se tabell 6 och 7.    
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Tabell 6. Medelvärden för de olika motivationstyperna med positionsindelning 

  N M 

Amotivation 

Forward/Center 33 -16,64 

Back 21 -14,71 

Målvakt 6 -26,00 

Extern reglering 

Forward/Center 33 -10,42 

Back 21 -10,38 

Målvakt 6 -12,33 

Introjicerad reglering 

Forward/Center 33 -7,94 

Back 21 -7,76 

Målvakt 6 -8,83 

Identifierad reglering 

Forward/Center 33 13,03 

Back 21 10,86 

Målvakt 6 14,17 

Integrerad reglering 

Forward/Center 33 31,45 

Back 21 27,52 

Målvakt 6 27,33 

Inre motivation 

Forward/Center 32 49,88 

Back 21 44,43 

Målvakt 6 46,50 

 

Tabell 7. Skillnader inom amotivation för de olika positionerna 

 (I) Position (J) Position Mean difference (I-J) Sig. 

Amotivation  

Forward/Center 
Back -1,922 0,727 

Målvakt 9,364 0,058 

Back 
Forward/Center 1,922 0,727 

Målvakt 11,286* 0,024 

Målvakt 
Forward/Center -9,364 0,058 

Back -11,286* 0,024 
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4.4.1 Föredragna tränarbeteenden 

Inga signifikanta skillnader kunde påträffas inom föredragna tränarbeteenden för de olika 

positionerna. Positiv feedback var det beteende som hade högst medelvärde för alla positioner 

och kan då anses som det mest uppskattade tränarbeteendet, se tabell 8. 

 

Tabell 8. Medelvärden för föredragna tränarbeteenden med positionsindelning 

  N M 

Träning/instruktion 

Forward/Center 33 3,736 

Back 21 3,752 

Målvakt 6 3,750 

Demokratiskt beteende 

Forward/Center 32 3,272 

Back 21 3,381 

Målvakt 6 3,500 

Autokratiskt beteende 

Forward/Center 33 2,567 

Back 21 2,705 

Målvakt 6 2,367 

Socialt stöd 

Forward/Center 31 3,000 

Back 21 3,007 

Målvakt 6 3,300 

Positiv feedback 

Forward/Center 32 3,894 

Back 21 4,000 

Målvakt 6 4,067 

4.5 Finns det något samband mellan specifika tränarbeteenden och 

vissa motivationstyper? 

En korrelation genomfördes även för att se om det kunde påträffas något samband mellan 

något av de olika tränarbeteendena och en viss motivationstyp. Flera samband kunde 

påträffas, med olika styrkor. De fetmarkerade korrelationerna är på medelstarka och de 

kursiva ses som svaga. Den starkaste korrelationen som även hade högst signifikansnivå fanns 

mellan inre motivation och positiv feedback, se tabell 9.  
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Tabell 9. Korrelation mellan tränarbeteenden och motivationstyper 

 
Amotivation 

Extern 

reglering 

Introjicerad 

reglering 

Identifierad 

reglering 

Integrerad 

reglering 

Inre 

motivation 

Ledarbeteenden 

Träning & instruktion 0,243 0,338** 0,212 0,264* 0,213 0,345** 

Demokratiskt beteende 0,092 0,175 -0,013 0,277* 0,188 0,251 

Autokratiskt beteende 0,046 -0,185 -0,089 0,033 0,069 0,062 

Socialt stöd 0,165 0,214 0,170 0,288* 0,054 0,279* 

Positiv feedback 0,194 0,185 -0,044 0,331* 0,190 357** 

 

Tabell 10. Korrelation mellan ledarbeteenden och RAI-värden 

 

 

*Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå 

**Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå 

 

 

5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden som föredras av elever på svenska 

elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur motivationen är hos dessa elever.   

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Tränarbeteende 

Resultatet i denna studie visade på att det tränarbeteende som i störst omfattning föredras är 

positiv feedback och det beteenden som i minst omfattning föredras är autokratiskt beteende, 

se tabell 1. Även vid en könsindelning så var positiv feedback det mest uppskattade beteendet 

och autokratiskt beteende det minst uppskattade, för båda könen. Vid en jämförelse mellan de 

olika positionerna fanns inga statiska skillnader. Det mest uppskattade beteendet var, även 

med positionsindelningen, positiv feedback och det minst uppskattade var autokratiskt 

beteende. Detta resultat liknar det som Buning och Thompson presenterade i sin studie, då 

Ledarbeteenden RAI 

Träning & instruktion 0,444** 

Demokratiskt beteende 0,291* 

Autokratiskt beteende 0,025 

Socialt stöd 0,309* 

Positiv feedback 0,384** 
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positiv feedback var något som alla deltagare i studien ansåg ha en positiv påverkan på deras 

motivation och prestation (2015, s. 352 ff.). 

 

Studien kunde visa på en statistisk skillnad mellan de två könen, nämligen att kvinnor hade 

signifikant större uppskattning för demokratiskt beteende än männen. Detta är samma resultat 

som Beam, Serwatka & Wilson fått fram, där även de kunde påvisa en signifikant skillnad 

inom demokratiskt beteende då kvinnorna hade högre uppskattning för det än männen (2004, 

s. 11 f.). Övriga skillnader var ej signifikanta, men stämde till viss del överens med Beam, 

Serwatka & Wilsons studie där männen hade en signifikant högre uppskattning för 

autokratiskt beteende än kvinnorna (2004, s. 11 f.), då männen i denna studie hade högre 

medelvärden för autokratiskt beteende än kvinnorna.  

 

Resultatet understryker vikten av att kunna anpassa sitt ledarskap beroende på vilka individer 

man tränar, då alla individer inte uppskattar samma beteenden och typ av ledarskap. Kopplar 

man detta till Den multidimensionella modellen för ledarskap (Chelladurai 1978, se 

Tenenbaum & Eklund 2007, s. 117) så förstår man att det finns många faktorer som spelar in 

och att de flesta faktorerna påverkar varandra på ett eller annat sätt. Det som först har 

undersökts i denna studie, sett till den Multidimensionella modellen för ledarskap, är önskat 

beteende (faktor 6). Detta avser hur idrottarna ställer sig till bland annat instruktioner, socialt 

stöd och feedback från sin tränare, vilket svarar på frågeställning 1. Detta påverkas till stor del 

av gruppmedlemmarnas egenskaper (faktor 3), som i sin tur formas av situationen (faktor 1). 

(Tenenbaum & Eklund 2007, s. 117 f.) 

 

Det behövda beteendet (faktor 4) påverkas av hur gruppen ser ut, vilket kan skilja mellan 

olika grupper beroende på kön, ålder eller kunskapsnivå hos deltagarna. Här spelar resultatet i 

denna studie en stor roll då det visat sig att det önskade beteendet (faktor 6) kan skilja sig 

emellan kön och till viss del position, vilket i sin tur även påverkar det behövda beteendet hos 

tränaren och kräver att tränaren är flexibel i sitt ledarskap beroende på vilken grupp denne 

leder. (Ibid)  

 

Givetvis påverkas tränaren av dess personlighet och egna erfarenheter vilket kommer forma 

det faktiska beteendet (faktor 5), men det faktiska beteendet kommer enligt modellen att även 

att formas av det behövda och det önskade beteendet. Ledaren kommer alltså veta vad 

gruppen vill ha för ledarskap, men även veta vad gruppen behöver och anpassa sig utefter 
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detta. Det faktiska beteendet är slutligen det som kommer påverka gruppmedlemmarnas 

tillfredsställelse och prestation. (Ibid)  

 

För att förstå varför det önskade beteendet är så viktigt för en tränare kan det behöva sättas in 

i en modell likt den Multidimensionella modellen för ledarskap, för att förstå hur alla faktorer 

kan påverka varandra och på så sätt även slutresultatet i form av gruppens välmående samt 

prestation (faktor 7). Därav anses resultatet vara viktigt för tränare, men det skulle även kunna 

vara av intresse för idrottarna, för att de ska förstå varför tränaren agerar som den gör. Vet 

man som spelare varför en tränare agerar som den gör kan det i vissa fall vara lättare att 

acceptera detta beteende.   

5.1.2 Motivation 

Resultatet från SMS-enkäten, som mäter de olika motivationstyperna, kunde visa att den typ 

av motivation som förekom i störst omfattning var inre motivation, se tabell 2. Inre 

motivation är den mest självbestämmande och mest autonoma formen av motivation och 

förekom till 76 % när gruppens medelvärde sätts i förhållande till maxvärdet för den 

motivationstypen. Den motivationstyp som förekom i minst omfattning var amotivation, 

vilket i sin tur är den minst självbestämda formen av motivation och förekom till 35 %. Detta 

svarar för övrigt på frågeställning 2. 

 

Detta resultat är inte bara viktigt för en tränare utan kan även vara betydande för idrotten i 

stort, då inre motivation har visats motverka avhopp från idrott (Sarrazin et al. 2002, s. 414). 

Det har även visats väldigt viktigt för prestationen hos både idrottskvinnor- och män (Dragos 

2014 s.54; Mageau & Vallerand 2003, s. 886). Som tränare är god prestation något som 

nästan alltid eftersträvas, vilket gör motivationen till en avgörande faktor och något som 

resultatet talar för att alla tränare bör ta hänsyn till. 

 

Studien har även undersökt skillnader i motivation, både mellan kvinnor och män men även 

mellan de olika positionerna, vilket gäller frågeställning 3 och 4. Inga signifikanta skillnader 

kunde påvisas, dock hade kvinnorna högre förekomst av inre motivation, integrerad reglering 

samt identifierad reglering vilket är de tre mest autonoma och självbestämmande typerna av 

motivation. Männen i undersökningen hade något högre förekomst av amotivation samt 

extern reglering, vilket är de minst självbestämmande och autonoma formerna av motivation. 
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Detta resultat tyder på att kvinnorna i denna studie är mer autonoma och självbestämmande i 

sin motivation, trots att inga signifikanta skillnader har påvisats, se tabell 4.  

 

SMS-enkäten ger även ett värde kallat RAI, som är en indikator på till vilken grad 

respondenterna känner sig självbestämmande. Även detta värde har jämförts mellan 

kvinnorna och männen i undersökningen, mest för att se om RAI-värdet kunde visa något 

annat än medelvärdena för de respektive delarna i SMS-enkäten. I detta avseende fanns det 

inga signifikanta skillnader mellan könen, men kvinnornas medelvärde på 62,33 var högre än 

männens som låg på 53,26, se tabell 5.   

 

De resultat som framkommit i denna studie har till stor del bekräftat den tidigare forskningen 

som har visat på att kvinnor har högre nivåer av inre motivation och samtidigt lägre nivåer av 

amotivation vilket kan tyda på att kvinnor i större omfattning deltar i idrott av njutnings- och 

tillfredsställningsskäl än män, som i större omfattning då deltar av andra yttre skäl. (Fortier et 

al. 1995, s. 31; Chantal et al. 1996, s. 180; Cremades, Flournoy & Gomez 2012, s. 341) 

 

En av de presenterade studierna i forskningsläget visade på ett lite annorlunda resultat där 

männen, i en studie gjord på unga idrottare från olika lagsporter, hade en högre inre 

motivation. Dock visade även resultatet att männen hade högre yttre motivation samt 

amotivation än kvinnorna. I och med att de största skillnaderna fanns inom den yttre 

motivationen föreslog författarna att männen i högre grad värderar externa fördelar kopplade 

till sin idrott, så som belöningar, socialt erkännande och tävling. (Amado et al. 2015, s. 659)  

 

Resultaten från Amado et al. skiljer sig från den nuvarande studien i ett avseende, det är i den 

inre motivationen, då Amado et al. fått fram att männen hade högre inre motivation än 

kvinnorna, då denna studies resultat visar precis tvärtom. I övrigt stämmer resultatet inom den 

yttre motivationen samt amotivationen väl överens.  

 

I jämförelsen mellan de olika positionerna så fanns en signifikant skillnad, inom typen 

amotivation, mellan grupperna backar och målvakter. Det visade sig att målvakterna hade 

signifikant mer amotivation än backarna, se tabell 6 och 7. Likande resultat har påvisats i 

studier inom andra idrotter, bland annat ”rugby union”, ”netball” och amerikansk fotboll, där 

man har kunnat se samband mellan positionsspecifika skillnader inom de psykologiska 
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färdigheterna varav motivation är en. (Andrew, Grobbelaar och Potgieter 2007, s. 332; 

Grobbelaar & Eloff 2011, s. 55). 

 

Resultaten gällande motivation i denna studie bidrar med mycket viktig information. Bland 

annat hur motivationen ser ut i den undersökta gruppen, men det har även påvisats vissa 

skillnader mellan kvinnor och män. Just hur hög motivation man som spelare har är en väldigt 

viktig faktor, inte bara för den egna utvecklingen och prestationen, utan även för att den 

påverkar hur tränaren kommer bete sig. I The motivational model for the coach-athlete 

relationship så ingår en väldigt viktig del, nämligen tränarens uppfattning av sina spelares 

motivation och beteende. En tränares beteende mot sina spelare kommer aldrig vara exakt lika 

för alla individer, utan detta beteende är en reaktion på varje enskild spelares upplevda och 

verkliga motivation och beteende. (Mageau och Vallerand 2003, s. 894 f.) Kunskapen om hur 

spelarnas egna motivation styr tränares beteenden är en punkt som skulle kan anses vara 

relativt okänd hos många idrottare. På så sätt kan många spelare vara väldigt ovetande om hur 

de påverkar sina tränare och deras beteende.  

 

Som resultatet i denna studie visade så är det tydligt att motivationen faktiskt ser annorlunda 

ut hos olika individer. Om tränaren uppfattar spelaren som svårhanterad samt omotiverad ökar 

risken för att tränaren kommer använda sig av kontrollerande beteenden mot idrottaren. De 

kontrollerande beteendena i sin tur påverkar idrottarens motivation negativt och blir då en ond 

cirkel. (Ibid) Det kan därför vara viktigt att man som idrottare tänker på sitt beteende och 

vilken typ av motivation man uppvisar för att kunna påverka sin tränares beteende så att 

denne använder sig mer av autonomistödjande beteenden.  

5.1.3 Samband mellan ledarskap och motivation 

Studiens resultat har visat vilka ledarbeteenden som föredras, både för hela 

undersökningsgruppen men även med köns- och positionsspecifika indelningar. Detsamma 

har gjorts för motivation. Enligt de modeller som tagits upp i studien, Den multidimensionella 

modellen för ledarskap samt The motivational model for the coach-athlete relationship, så 

påverkar tränarens beteende spelarens motivation samtidigt som spelarens motivation 

påverkar tränarens beteende. Det är alltså lätt att se att motivation och tränarbeteenden hänger 

ihop och påverkar varandra.  
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Frågeställning 5 var om det fanns något specifikt samband mellan vissa tränarbeteenden och 

en viss typ av motivation, därför genomfördes en korrelation mellan de olika 

motivationstyperna och de olika tränarbeteendena av korrelationen visade att det fanns flera 

samband, med olika styrkor, se tabell 9. Det allra starkaste sambandet fanns mellan positiv 

feedback och inre motivation. Även träning och instruktion hade ett samband med inre 

motivation. Träning och instruktion korrelerade även med extern reglering. Korrelationer med 

lägre styrka fanns även, dessa ansågs dock inte ha lika stor betydelse för resultatet. 

 

En korrelation gjordes även mellan ledarbeteenden och det totala RAI-värdet och i denna 

hade alla ledarbeteenden förutom autokratisk beteende ett positivt samband med RAI, se 

tabell 10. Resultatet av korrelationerna säger att både träning/instruktion samt positiv 

feedback har ett samband med inre motivation vilket till viss del stämmer mycket väl med det 

resultat som Horn et al. fått fram i sin studie. Även den studien försökte se samband mellan 

just föredragna tränarbeteenden och motivation. Horn et al. kom bland annat fram till att höga 

nivåer av amotivation kombinerat med måttliga nivåer av yttre motivation var positivt 

korrelerat till uppskattning för en autokratisk ledarstil, vilket inte kunde ses i den aktuella 

studiens resultat. (2011, s. 206) 

 

Däremot så visade studien av Horn et al. att höga nivåer av inre motivation, kombinerat med 

måttliga nivåer av yttre motivation, var positivt kopplade till uppskattning för en mer 

demokratisk tränare som förser spelarna med träning/instruktion, socialt stöd samt positiv- 

och informationsbaserad feedback. Det sistnämnda resultatet är väldigt likt det som fåtts ut i 

denna studie och kan därför styrka studiens resultat. (Ibid) 

 

När Hollembeak och Amorose undersökte vilka specifika tränarbeteenden som var positivt 

eller negativt korrelerade med idrottares motivation fick det fram att demokratiskt beteende 

hos en tränare hade positiv påverkan på autonomin hos spelare och på så sätt även den inre 

motivationen, medan autokratiskt beteende hade motsatt effekt. (2005, s. 32) Detta resultat 

kan liknas med det resultat som framkom i korrelationen mellan RAI och de olika 

tränarbeteendena, där autokratiskt beteende var det enda beteenden som inte hade ett positivt 

samband med RAI, vilket tyder på att det inte har en positiv påverkan på autonomin.  

 

Mageau och Vallerand utnämnde att ge icke-kontrollerande feedback som ett 

autonomistödjande beteenden, vilket i sin tur påverkar idrottares motivation positivt (2003, s. 
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886). Detta kan även de styrka resultatet i denna studie. Övriga samband mellan 

ledarbeteendena och de olika motivationstyperna som påträffades i korrelationen var av lägre 

styrka och ej lika betydelsefulla för resultatet.  

 

Resultatet som fåtts fram i de två olika korrelationerna understryker alltså båda att en tränare 

ska använda sig av träning/instruktion samt positiv feedback för att skapa inre motivation, den 

mest självbestämmande och autonoma formen av motivation. Även socialt stöd och 

demokratiskt beteende hade positiva samband med RAI-värdet och de mer självbestämmande 

typerna av yttre motivation, vilket även gör dessa viktiga för en tränare. Autokratiskt beteende 

var det enda beteendet som inte hade något positivt samband med RAI, någon av de mer 

självbestämda typerna av yttre eller inre motivation vilket kan tolkas som att det inte är 

positivt för autonomin samt motivationen och bör undvikas av tränare. 

5.1.4 Könsspecifika skillnader 

Både inom studiens två största områden, motivation och ledarbeteenden, så har en jämförelse 

mellan könen gjort och vid en sådan jämförelse är det viktigt att ta hänsyn till 

genusperspektiv, som innefattar bland annat hur man ser på kön och könsidentitet samt hur 

jämställdheten ser ut inom idrotten (Messner 2002, s. 65).  

 

Den moderna idrotten har läge haft kraftigt ojämlik fördelning av makt, auktoritet, prestige 

och resurser mellan kvinnor och män (Messner 2002, s. 66) vilket i sin tur har påverkat de 

förutsättningar som finns inom idrotten för kvinnor och män och gjort att dessa inte alltid har 

varit lika. Denna ojämna fördelning av resurser syns väldigt tydligt inom ishockey, där 

damhockey fortfarande kan anses som en relativt ny sport och det skiljer väldigt mycket till 

deltagarantalet (Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén 2008, s. 236). 

 

Denna ojämlikhet mellan manliga och kvinnliga ishockeyspelare är viktig att ha i åtanke vid 

tolkning av studiens resultat då de kan anses ha påverkat att resultatet ser ut som det gör. 

Fördelningen mellan kvinnor och män i studien var väldigt ojämn, då kvinnorna i 

undersökningen endast representerar 10 % av undersökningsgruppen. Fördelningen kan anses 

vara otillräcklig för att kunna generalisera svaren för resten av ishockey-Sverige, men faktum 

är att de väldigt väl representerar den fördelning mellan antalet registrerade manliga och 

kvinnliga ishockeyspelare som finns i Sverige, där kvinnorna står för 8 % och männen för 92 

%.  
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För att bättre förstå det komplexa förhållandet mellan könen inom idrotten har en modell 

tagits fram av Kolnes (1994, s. 267) som tar upp tre olika nivåer som alla har en påverkan på 

förhållandet. Den första är den symboliska nivån som representerar den uppsättning bilder 

och egenskaper vi förknippar med ett visst objekt, grupp av människor eller liknande 

(Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén 2008, s. 237). För att koppla detta till ishockey ses 

detta vanligtvis som en väldigt maskulin sport och den domineras av män, vilket kan påverka 

de kvinnor som väljer att delta i sporten och även vara en faktor till att det inte är så många 

kvinnor som deltar, då det kan anses som en väldigt manlig sport.  

 

Den andra nivån i modellen är den strukturella nivån, som beskriver hur makt och sociala 

strukturer påverkar fördelningen av resurser och privilegier för båda könen (Ibid). Inom 

ishockey spelar media en väldigt stor roll inom denna nivå, där damhockey har en betydligt 

mindre plats, framförallt på TV. Inga seriematcher från högsta seriens sänds, till skillnad från 

herrarna där både högsta och näst högsta serien sänds på TV. Detta bidrar bland annat till att 

ekonomin inom damhockey ser helt annorlunda ut än för herrar, och det är fortfarande relativt 

få seniordamer som kan leva på sin ishockey fullt ut.  

 

Den tredje nivån är individnivån och den undersöker hur socialisering och personliga 

erfarenheter påverkar hur män och kvinnor utgör deras identitet (Gilenstam, Karp & 

Henriksson-Larsén 2008, s. 237), vilket i förhållande till ishockey och även många andra 

idrotter, innefattar många psykologiska faktorer som motivation, självförtroende, 

självuppfattning, förväntningar på både sig själv och från andra, stöd från utomstående men 

också känslan av kompetens, autonomi och tillhörighet. Inom denna nivå har tidigare 

forskning visat på att pojkar/män har en högre upplevd kompetens och är mer tillfredsställda i 

detta behov än kvinnor (Eccle & Fredrckslynne 2005, s. 21; Amado et al. 2014, s. 660).  

 

Alla dessa tre nivåer innefattar faktorer som har en påverkan i frågan om genus inom idrotten. 

En av de viktigaste faktorerna, som kan ha en viktig betydelse för resultatet, är det som ingår i 

den strukturella nivån och rör ekonomin inom ishockeyn. De kvinnor som deltar i sporten vet 

till väldigt stor del att de kommer ha mycket svårt att tjäna pengar på din idrott och kunna 

leva på den, vilket inte stämmer för männen. Männen har väldigt stora möjligheter att tjäna 

pengar på sin ishockey, inte bara i Sverige utan även utomlands. Kvinnorna kommer istället få 

kombinera sin idrott med heltidsjobb.  
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Att framtiden för unga ishockeyspelare i Sverige ser så olika ut, beroende på om man är man 

eller kvinna kan ha en påverkan på vad som motiverar spelarna till att delta i idrott. Sett till 

resultatet i denna studie samt även tidigare studier (Fortier et al. 1995, s. 31; Chantal et al. 

1996, s. 180; Cremades, Flournoy & Gomez 2012, s. 341; Amado et al. 2015, s. 659) finns det 

skillnader i typerna av motivation som tyder på att kvinnorna i större utsträckning deltar av 

njutnings- och tillfredställningskrav medan och männen i större utsträckning deltar av andra 

yttre skäl så som belöningar och socialt erkännande. Inom ishockey skulle dessa belöningar 

kunna representera pengar och att kunna leva på sin idrott, samt det sociala erkännandet som 

kan representeras i form av kändisskap.  

 

Det ovan nämnda kan vara en påverkan, troligtvis finns det betydligt fler faktorer som 

påverkar och bidrar till skillnaderna mellan könen som inte har nämnts i denna diskussion. 

Ändå kan det vara viktigt att se till dessa olika nivåer och inse hur många olika faktorer som 

påverkar varandra och hur de hänger ihop, vilket dels är viktigt för att försöka jämna ut de 

könsskillnader som finns inom idrotten men även öka förståelsen för varför det idag ser ut 

som det gör. Utöver genusperspektivet finns det givetvis fler faktorer som påverkar 

motivationen och tränarbeteenden, men just inom sporten ishockey är genus ett av de 

viktigare perspektiven att ha i åtanke i och med att det har en så pass stor påverkan.  

 

Utöver genusperspektivet så finns det betydligt fler faktorer som påverkar spelares motivation 

och tränares beteende. Ser man till de olika modellerna som presenterats i denna studie, Den 

multidimensionella modellen för ledarskap och The motivational model of the coach athlete 

relationship, så nämner de båda flera bakomliggande faktorer som påverkar de olika stegen 

och delarna i modellerna. För att försöka illustrera det komplexa förhållande som finns 

gällande motivation och tränarbeteenden så redovisas nedan en figur som har inkluderat de 

parametrar som ingår i Den multidimensionella modellen för ledarskap och The motivational 

model of the coach athlete relationship.  

 

Detta för att försöka påvisa likheter samt skillnader mellan de olika modellerna som annars är 

väldigt lika, men även för att kunna gå in ännu mer på djupet och undersöka vilka fler faktorer 

som kan vara involverade i detta komplexa förhållande. De olika modellerna tar upp liknande 

delar och har en liknande progression och har därför i figuren nedan satts ihop till en 

gemensam figur med de olika delar och faktorer som ingår i respektive modell. Faktorerna på 
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den övre raden tillhör Den multidimensionella modellen för ledarskap och faktorerna på den 

undre raden tillhör The motivational model of the coach athlete relationship, se figur 4.  

 

 

Figur 4. Förhållandet mellan tränarbeteenden och motivation 

 

Sett till de olika delar som ingår, exempelvis den första delen i Den multidimensionella 

modellen för ledarskap som involverar situationens, ledarens och gruppens karaktär, är det 

viktigt att fråga sig vad som kan påverka alla dessa faktorer. Vad är det som skapar och 

formar situationens karaktär och hur kommer detta att påverka utfallet? Om situationen är av 

stressad form och det exempelvis finns en given tidsgräns kanske det ger en annan 

utgångspunkt för tränarens beteende. Det är även viktigt att tänka på vad som kan ligga 

bakom ledarens karaktär. I detta fall kan personlighet, egna erfarenheter, utbildningsnivå 

m.m. spela roll. Ser man till gruppens karaktär så spelar givetvis de individer som ingår en 

stor roll för hur gruppen kommer att se ut och för att kunna utreda detta måste man se till 

individnivå hos alla i gruppen. Vad de olika individerna har för personlighet, mål, 

förväntningar, tidigare erfarenheter och kunskapsnivå kommer givetvis forma gruppen och 

dess karaktär. Allt detta kommer sedan i sin tur enligt modellens följd att påverka de 

föredragna och det behövda beteendet och sedan i sin tur gruppens tillfredsställelse samt 

motivation.  

 

Granskas istället de olika delarna i The motivational model of the coach athlete relationship är 

det viktigt att, på samma sätt som i stycket ovan, titta djupare varje del som ingår. Ser man till 
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den första delen i The motivational model of the coach athlete relationship som involverar 

autonomistödjande beteende, idrottarnas motivation och tränarens personliga orientering är 

det viktigt att se vad som kan påverka och styra dessa olika delar. Idrottarnas motivation 

kommer till viss del vara påverkade av individuella skillnader mellan olika idrottare, den 

kommer påverkas av personlighet, tidigare erfarenheter, krav och kontroll och mycket mer. 

Även tränarens personliga orientering kommer påverkas av tränarens personlighet, vad man 

vill bedriva för typ av ledarskap, vad man tidigare har varit med om, vad man själv föredrar 

m.m. Detta kommer även påverka vilken typ av autonomistödjande beteenden man utövar och 

i vilken grad och mängd. Dessa bakomliggande faktorer kommer även styra nästa del som 

ingår i The motivational model of the coach athlete relationship, tränarens involvering samt 

struktur.  

 

Ser man till delen därpå i The motivational model of the coach athlete relationship, 

idrottarnas känsla av autonomi, kompetens och tillhörighet så är det även här väldigt viktigt 

att se till individnivå. Här kan det finnas stora skillnader i hur mycket av dessa behov man 

som individ upplever, men även vilken mängd av dessa behöv man vill ha och är van vid. 

Vissa individer kan ha ett väldigt stort behov av just autonomi medan andra har ett större 

behov av kompetens etc. Detta kommer givetvis påverka graden av tillfredsställelse i dessa 

behov och understryker vikten av att man som tränare kan behöva använda olika beteenden 

mot olika individer. På så sätt tillfredsställer tränaren de olika individuella behoven som finns, 

för att i sin tur skapa den inre och mer självbestämmande yttre motivationen.  

 

Det som vill påvisas med hjälp av figur 4 är vikten av att titta djupare på de olika delarna som 

ingår, just för att de kommer påverka övriga delar i de olika modellerna, men framförallt 

kommer de påverka slutresultatet i form av prestationen. De bakomliggande faktorerna till 

varje del som ingår i de olika modellerna kommer även vara det som kan vara den största 

anledningen till ett visst beteende. De bakomliggande faktorerna kan på så sätt vara det 

viktigaste att arbeta med om man exempelvis vill se en förändring av ett beteende. På detta 

sätt kan man gå in på djupet på nästan vilken modell som helst, speciellt inom området 

motivation, där många individuella skillnader kan spela roll. Det är även viktigt att veta att det 

ibland kan finnas bakomliggande faktorer som påverkar tränarbeteenden och motivation som 

inte syns direkt i modellernas olika delar. Det understryker på så sätt vikten av att titta på 

djupet i de olika delarna som ingår i dessa modeller. Att göra på detta sätt kan öka förståelsen 
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för både spelare och tränare och påvisar komplexiteten av förhållandet mellan 

tränarbeteenden och motivation.  

5.2 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för att genomföra denna studie var en kvantitativ enkätundersökning, 

vilket valdes då ett större antal deltagare ville nås. Antalet deltagare som svarat på enkäten var 

62, varav två uteslutits i beräkningarna på grund av svarsbortfall i större del av enkätens 

frågor. Övriga deltagares svar var fullständiga och kunde användas. Urvalskriterierna gjorde 

att det största möjliga deltagarantalet inte blev lika stort som det från början var tänkt, när 

elever under 18 fick uteslutas på grund av de etiska aspekterna i Rånäsdokumentet 

(Gymnastik- och idrottshögskolan 2016). Utöver detta så har Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav följts vilket innebär att etiken i denna studie är av god kvalité (2002, s. 6 ff.).  

 

Urvalskriterierna gjorde även att många elever som inte gick NIU fick uteslutas, då kravet var 

de skulle gå på ett av ishockeyförbundets certifierade elitishockeygymnasier. Hade bara 

kravet varit att gå på ett av landets ishockeygymnasier hade deltagarantalet kunnat blir högre. 

I frågan om fördelning mellan män och kvinnor i enkäten (90/10) så är den, som tidigare 

nämnts, väldigt god om man ser till hur fördelningen av manliga och kvinnliga 

ishockeyspelare ser ut i Sverige (92/8). Detta anses göra resultatet starkare och mer 

generaliserbart, dock skulle det totala antalet deltagare behöva vara lite större för att kunna 

uttala sig för alla elever på elitishockeygymnasier i Sverige. 

 

De statistiska tester som genomfördes ansågs bäst lämpade för att svara på studiens 

frågeställningar, då oberoende t-test användes för att testa om medelvärdena skiljde sig 

mellan kvinnor och män i de olika variablerna (frågeställning 3), envägs variansanalys 

användes för att undersöka skillnaderna mellan spelpositionerna i de olika variablerna 

(frågeställning 4) och korrelationer genomfördes för att se om samband mellan de undersökta 

variablerna kunde påträffas (frågeställning 5). Genom att ta fram deskriptiv data kunde de 

första två frågeställningarna svaras på (frågeställning 1 & 2).  

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

Att använda två redan färdiga enkäter som testats flera gånger tidigare och som båda visar på 

god reliabilitet och validitet (Chelladurai & Saleh 1980, s. 38; Pelletier et al. 2013, s. 337 f.) 

anses stärka studiens validitet och reliabilitet. Inga modifieringar på enkätfrågorna har gjorts 
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utan endast en översättning av SMS-enkäten, vilket gjorts enligt det utförande som beskrivits 

enligt Ejlertsson (2014, s. 50).  

Tavakol & Dennick rekommenderar att Cronbach’s alfa ska ligga på en nivå mellan 0,70–

0,92, vilket kunde ses för alla parametrar i LSS-enkäten och visar på en god reliabilitet, se 

tabell 1. (2011, s. 54). I SMS-enkäten var Cronbach’s alfa lägre för alla parametrar vilket 

skulle kunna indikera en lägre reliabilitet för den delen av enkäten, men kan också vara en 

produkt av en väldigt stor variationsvidd i svaren för denna del av enkäten, se tabell 2.  

I och med att resultaten från SMS-enkäten till stor del har stämt överens med resultat från 

tidigare studier som använt samma enkät tyder det på att reliabiliteten ändå är relativt god, 

trots de siffror som Cronbach’s alfa visar. Att kunna jämföra resultatet mot andra studier som 

använt samma enkät en av fördelarna med att använda redan färdiga enkäter (Johansson & 

Svedner 2010, s. 22). I denna studie användes det också som en metod för att testa 

reliabiliteten för enkäterna. Genom att använda befintliga enkäter är det även lättare för andra 

att i ett senare skede upprepa denna studie. Pilottestning av enkäten på en grupp som liknade 

den tänkta undersökningsgruppen i genomfördes även för att motverka att den skulle 

missförstås av deltagarna (Patel & Davidsson 2011, s. 105) vilket även det kan anses stärka 

validiteten och reliabiliteten i studien.  

Validiteten anses i stort vara god, då syftet med studien var att undersöka vilka 

tränarbeteenden som föredrogs av elever på svenska elitishockeygymnasier samt att få en 

inblick hur motivationen såg ut hos dessa elever, och de enkäter som använts undersöker 

precis detta. LSS mäter vilka beteenden som idrottare föredrar att deras tränare ska använda 

och SMS mäter nivån av motivation som finns för att utöva sin idrott, vilket gjorde att dessa 

två enkäter kändes som de mest valida mätinstrumenten. 

En faktor som kan tänkas vara negativt för reliabilitet i studien är att webb-enkät användes, då 

det är svårt att standardisera utförandet för alla respondenter och svara på frågor medan dessa 

genomför enkäten. Ett rekommenderat protokoll för utförandet skickades till alla ansvariga 

för elitishockeygymnasierna, men dessa har sedan själva valt hur de genomfört enkäterna. 

Vissa av respondenterna har genomfört enkäten i grupp medans vissa har genomfört den på 

egen hand. Den fördel som webb-enkäten medför är att det är lättare att nå ut till flera och få 

ett större deltagarantal.  

Vid enkät som metod finns det alltid risk för svarsbias då faktorer som social önskvärdhet 
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spelar in, vilket genom total anonymitet har försökt att motverkas (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 246 f.). Dock är det svårt att till 100 % veta att deltagarna har svarat helt ärligt på alla 

frågor, vilket bör has i åtanke vid tolkning av alla resultat.  

5.3 Styrkor och svagheter 

Precis som i de flesta studier finns det även i denna en del brister. Brister i validiteten och 

reliabiliteten har genom noggrann analys av tidigare studier, det framkomna resultatet och 

planering av undersökningsmetod försökt att minimeras och det slutgiltiga resultatet anses ha 

en acceptabel nivå av giltighet och upprepbarhet. 

 

En styrka studien har är att den under en relativt kort tidsperiod ändå fått ett högt antal 

deltagare. Detta är till viss del tack vare gott bemötande från engagerade tränare som velat 

delta och på så sätt inkluderat sina elever i enkäten. Det som hade önskats att göra på 

annorlunda vis är insamlingen av svar. Hade mer tid funnits så hade det optimala varit att 

kunna vara ute hos de olika skolorna och genomföra enkäten på papper, för att sedan samla in 

dessa för hand. Detta för att till viss del öka deltagandet, men även att undvika missar då 

enkäterna lättare kan kontrolleras när de samlas in men även kunna svara på frågor som 

uppstår gällande enkätens frågor. Att detta inte kunde göras kan ses som en svaghet i studien.  

 

Resultatet som framkommit hoppas kunna hjälpa tränare i hur de ska bete sig mot sina 

idrottare men även att öka sin förståelse för hur idrottarna påverkas av sig själva, sin tränare, 

sina lagkamrater, sin omgivning och mycket mer. Resultatet kan även vara användbart för 

idrottare i att öka sin förståelse för motivation och de olika typer som finns, för att kanske 

bättre förstå sina egna skäl till att idrotta. Genom att genusfrågan till viss del har behandlats 

önskar även studien belysa de skillnader som idag fortfarande finns inom svensk dam- och 

herridrott, framförallt då ishockeyn.  

6. Slutsats 

Att motivation har en viktig och avgörande roll inom idrotten är svårt att förneka, det är även 

väldigt tydligt att motivation är starkt kopplad till tränarbeteenden. Av denna studie går det att 

dra flera slutsatser. Studien har visat vilka tränarbeteenden som föredras, vilka specifika 

tränarbeteenden som ger en viss typ av motivation och skillnader mellan olika individer i 

vissa avseenden. Det mest uppskattade tränarbeteendet, både för hela undersökningsgruppen 

och med köns- samt positionsindelning var positiv feedback. Den motivationstyp som 
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förekom i högst grad i var inre motivation och det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

könen i de olika motivationstyperna. Däremot så kunde målvakterna visa på en statistiskt 

högre nivå av amotivation än backarna. Flera samband kunde påträffas mellan 

tränarbeteendena och de olika motivationstyperna, där de starkaste sambanden fanns mellan 

inre motivation och positiv feedback samt inre motivation och träning/instruktion.  

 

En slutsats som inte är formulerad utefter en frågeställning men som kanske är den allra 

viktigaste slutsatsen av alla är den otroliga påverkan alla dessa parametrar har på varandra. 

Tränarens beteende påverkar spelarna och dess motivation, samtidigt som spelarnas 

motivation påverkar tränarens beteenden. På så sätt kan det ses som en cirkel där allt hänger 

ihop med varandra och allt spelar en viktig roll. Det som i slutändan också påverkas, och 

inom all tävlingsidrott är det man strävar efter, är prestationen.  

 

Som diskuterats i studien är detta förhållande mellan tränarbeteenden och motivation ett 

väldigt komplext sådant och det finns många faktorer som ingår och har en påverkan vilket 

gör dem alla viktiga att ta hänsyn till.  Det finns ingen faktor som tagits upp i denna studie 

som är oviktig, utan det finns kopplingar mellan alla, och alla kan påverka varandra på ett 

eller annat sätt.  

 

Resultatet i denna studie kan vara ett hjälpmedel för både spelare och tränare i förståelsen av 

detta komplexa område inom idrottspsykologin. Tränare kan få vetskap om specifika 

beteenden som de kanske själva utövar och i vilken grad dessa tenderar att uppskattas av 

spelare, för att kanske hitta något man som tränare bör förändra. Tränare kan även lära sig 

mer om de olika typerna av motivation och vad dessa innebär, samt hur de ska bära sig för att 

framkalla de mer självbestämda typerna. För att motivationen är oerhört viktig, det går inte att 

utesluta. Enligt Paul Florian Dragos så är motivationen det viktigaste. ”Det är svårt att 

föreställa sig något viktigare än motivation gällande att erhålla framgång inom idrott”, vilket 

denna uppsats på flera sätt kan intyga. (Dragos 2014, s. 54)   

 

6.1 Framtida forskning 

I framtiden går det att göra mycket inom detta område, då man kan titta på skillnader mellan 

olika idrotter, olika åldersgrupper, olika positioner i just motivation och vad man föredrar för 

tränarbeteenden. Det kommer dock vara viktigt att det görs på ett större antal deltagare än i 
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denna studie. Någon som även skulle vara mycket intressant att undersöka är olika 

personlighetstyper och om det kan finnas något samband mellan motivation och föredragna 

tränarbeteenden inom de olika motivationstyperna. På samma sätt skulle det vara spännande 

att se hur exempelvis tidigare erfarenheter kan påverka vad man föredrar för tränarbeteende 

samt hur motivationen ser ut. Detta skulle kunna framkomma om man gjorde en studie likt 

denna men inkluderade flera olika åldersgrupper. Det skulle även vara av intresse att göra en 

likande studie där man inkluderar flera olika nationaliteter för att kunna se om det finns 

kulturella skillnader som kan påverka föredragna tränarbeteenden och motivation.  

 

Det finns alltså mycket kvar att göra inom området motivation och tränarbeteenden, och det är 

svårt att någonsin känna sig fullärd. Detta är ett område som ständigt utvecklas och som 

involverar så pass många faktorer att det är svårt att dra slutsatser utan att diskutera den 

egentliga innebörden av dem samt de bakomliggande faktorerna som lett till resultatet. Denna 

studie kan ses som en bra början och ett litet smakprov från ett område som är oändligt stort 

och alltid kommer vara både intressant och viktigt att undersöka djupare.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka vilka tränarbeteenden 

som föredras av elever på svenska elitishockeygymnasier samt att få en inblick hur 

motivationen ser ut hos dessa elever.   
 

Frågeställningar: 

1. Hur uppfattar eleverna olika tränarbeteenden?  

2. Hur ser motivationen ut hos eleverna? 

3. Finns det några skillnader mellan könen i dessa två variabler?  

4. Finns det några skillnader mellan de olika spelpositionerna inom ishockey?  

5. Finns det ett samband mellan specifika tränarbeteenden och viss motivationstyp? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Motivation team sports, motivation in sports, motivation athletes, motivation and athletes, 

motivation and athletes and gender, motivation sports gender, motivational questionnaire, 

motivational questionnaire and sports motivational scale sports, motivational differences 

and gender and sports, motivational factors and sport, coaching styles and motivation and 

gender, leadership styles and motivation and gender, differences in coaching styles, gender 

in ice hockey, gender roles ice hockey, positional differences sport, positional differences 

psychological skills, psychological skills position 
 

 

Var har du sökt? 

Discovery, SportDiscus, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Discovery: Motivation sports gender 

Discovery: Motivation athletes 

Discovery: Gender roles ice hockey 
Discovery: Psychological skills position 

Discovery: Motivation* differences sport 
 

 

Kommentarer 

Mitt bästa sätt att hitta relevanta artiklar har faktiskt varit genom litteraturlistor. Jag 

hittade en relevant artikel tidigt som refererade till väldigt många inom samma område och 

dessa var lätta att hitta. På så sätt fick jag många relevanta artiklar inom mitt område. En 

stor del av mina artiklar hade jag sparat sen min B-uppsats då jag också skrev inom 

området motivation, dessa har varit användbara i bakgrunden och forskningsläget. 

 

Inom området sport och genus (specifikt ishockey och genus) har det varit lite svårare att få 

tag på artiklar. Jag har hittat många relevanta, men alla har inte gått att få tillgång till via 

GIH Biblioteket eller någon av databas. I detta fall har jag kontaktat en forskare från Umeå 

Universitet som skrivit mycket inom området och denne erbjöd sig att skicka en stor del 

material i form av artiklar om sport och genus, mycket rörande ishockey, vilket har varit 

mycket användbart. 
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Bilaga 2 

Enkät 

Information till deltagare 

Hej! 

 

Jag heter Linda Dupree och läster just nu mitt sista år på Tränarprogrammet på Gymnastik- 

och idrottshögskolan i Stockholm. I och med detta så skriver jag under denna termin mitt 

examensarbete och undrar om just Du skulle vilja hjälpa mig genom att delta i min 

enkätundersökning. 

  

Syftet med denna studie är att undersöka ledarskap hos tränare och hur detta påverkar 

motivationen hos spelare. 

 

Allt deltagande i denna studie är helt frivilligt. I enkäten kommer Du som deltagare att vara 

anonym och alla enkätsvar samt uppgifter som samlas in kommer endast att användas till 

forskningsändamål. Alla uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och Du som deltagare har 

rätt till att när som helst avbryta deltagandet, utan att ange orsak.  

 

Som deltagare har Du även rätt till att ställa frågor när som helst angående studien och få 

dessa besvarade. För att delta i denna studie måste Du som deltagare ha fyllt 18 år. 

 

Tack på förhand och lycka till! 

 
Bakgrundsfrågor 

 

Ålder:  

 

Kön: 

 

Jag har spelat ishockey i _____ år 

 

Jag går gymnasiet år:  

 1 

 2 

 3 

 4 

 
Under min karriär har jag haft: 

 Endast manliga tränare 

 Endast kvinnliga tränare 

 Både manliga och kvinnliga tränare 
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Leadership Scale for Sports - Enkät del 1 

 

Nedan följer 40 olika beskrivningar av beteenden som en tränare kan uppvisa. Det finns fem 

olika svarsalternativ för varje beskrivning, dessa visas nedan.  

 

Enkäten går ut på att du ska svara enligt vilka beteenden du föredrar/önskar hos en tränare.  

 

Du svarar genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst för dig. Detta är ingen 

utvärdering av din nuvarande eller tidigare tränare utan ämnar ta reda på vilka beteenden 

som du vill se hos en tränare. 

 

 Tänk på att svara ärligt, det finns inga svar som är rätt eller fel, och att svara på alla 

beskrivningarna även ifall du är osäker. 

 

1 

Aldrig 

2 

Sällan 

25 % av tiden 

3 

Ibland 

50 % av tiden 

4 

Ofta 

75 % av tiden 

5 

Alltid 

 
Jag föredrar att min tränare… 

1. Ser till att alla spelare jobbar enligt hans/hennes kapacitet 1 2 3 4 5 

2. Förklarar idrottens tekniska och taktiska delar för spelaren 1 2 3 4 5 

3. Lägger särskild uppmärksamhet på att rätta misstag hos spelare 1 2 3 4 5 

4. Ser till att varje spelare vet sin roll i laget och att alla förstår detta 1 2 3 4 5 

5. Instruerar varje spelare individuellt i idrottens färdigheter 1 2 3 4 5 

6. Tänker i förväg på vad som bör göras 1 2 3 4 5 

7. Förklarar för varje spelare vad denne ska samt inte ska göra 1 2 3 4 5 

8. Förväntar sig att varje spelare ska utföra sin uppgift in i minsta detalj 1 2 3 4 5 

9. Påpekar varje spelares styrkor respektive svagheter 1 2 3 4 5 

10. Ger specifika instruktioner till varje spelare på vad hon/han ska göra i 

varje situation 

1 2 3 4 5 

11. Ser till spelarnas insatser samordnas 1 2 3 4 5 

12. Förklarar hur varje spelares bidrag passar in i den stora bilden/helheten 1 2 3 4 5 

13. Specificerar in i detalj vad som förväntas av spelaren 1 2 3 4 5 

Påstående 1-13 tillhör kategorin träning/instruktion. 
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Påstående 14–22 tillhör kategorin demokratiskt beteende. 

 

23. Arbetar relativt oberoende av spelarna 1 2 3 4 5 

24. Förklarar ej hennes/hans handlingar 1 2 3 4 5 

25. Vägrar att kompromissa en fråga 1 2 3 4 5 

26. Håller sig för sig själv 1 2 3 4 5 

27. Talar på ett sätt som inte ifrågasätts 1 2 3 4 5 

Påstående 23–27 tillhör kategorin autokratiskt beteende. 

 

28. Hjälper spelarna med deras personliga problem 1 2 3 4 5 

29. Hjälper spelarna i laget att lösa deras konflikter 1 2 3 4 5 

30. Tar hänsyn till spelarnas personliga välbefinnande 1 2 3 4 5 

31. Gör spelarna personliga tjänster 1 2 3 4 5 

32. Uttrycker tillgivenhet hon/han känner för sina spelare 1 2 3 4 5 

33. Uppmanar spelare till att anförtro hos henne/honom 1 2 3 4 5 

34. Uppmanar till nära och informella relationer med spelarna 1 2 3 4 5 

35. Bjuder in spelarna till hennes/hans hem 1 2 3 4 5 

Påstående 28–35 tillhör kategorin socialt stöd.  

 

36. Ger spelare komplimanger för dess prestation framför andra 1 2 3 4 5 

37. Berättar för en spelare när denne gör ett särskilt bra jobb 1 2 3 4 5 

38. Ser till att en spelare belönas för en vid prestation 1 2 3 4 5 

39. Uttrycker tacksamhet när en spelare presterar bra 1 2 3 4 5 

40. Ger beröm när det förtjänas 1 2 3 4 5 

Påstående 36–40 tillhör kategorin positiv feedback. Ordningen på de olika påståendena har i 

webbenkäten randomiserats. 

14. Frågar om spelarnas åsikter angående strategier inför specifika 

matcher/tävlingar 

1 2 3 4 5 

15. Får gruppens godkännande på viktiga frågor innan han/hon går vidare 1 2 3 4 5 

16. Låter hans/hennes idrottare delta i beslutsfattanden 1 2 3 4 5 

17. Uppmanar spelare att komma med förslag på sätt att bedriva träningen 1 2 3 4 5 

18. Låter gruppen sätta sina egna mål 1 2 3 4 5 

19. Låter spelarna testa sina egna sätt/lösningar även om de gör misstag 1 2 3 4 5 

20. Frågar om spelarnas åsikt på viktiga coachingfrågor 1 2 3 4 5 

21. Låter spelarna arbeta i dess egna tempo 1 2 3 4 5 

22. Låter spelarna bestämma vilka ageranden (ex. uppställningar) som skall 

användas i matcher 

1 2 3 4 5 
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Sport Motivation Scale - Enkät del 2 

 

Nedan följer ett antal påståenden kring varför personer deltar i idrott. I denna undersökning 

blir frågan varför du spelar ishockey. Tänk på att läsa igenom påståendena noggrant och 

svara ärligt. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Du svarar genom att ringa in den siffra 

som bäst stämmer in på dig. 

 

 
                                                                                                            Stämmer               Stämmer 

                                                                                      Stämmer                     ganska                    mycket  

   Jag spelar ishockey…                                            inte alls                         bra                             bra 

 

1. För att jag får uppskattning från människorna i 

min omgivning när jag gör det 

1         2        3       4        5         6        7 

2. För att det är tillfredsställande att lära mig mer 

om min sport 

1         2        3       4        5         6        7 

3. För att jag skulle känna mig som en dålig 

människa om jag inte tog mig tid att göra det 

1         2        3       4        5         6        7 

4. För att utöva sport speglar vem jag är som 

person 

1         2        3       4        5         6        7 

5. För att genom mitt idrottande lever jag i linje 

med mina personliga värderingar 

1         2        3       4        5         6        7 

6. För att jag tror att andra skulle ogilla mig om 

jag inte gjorde det 

1         2        3       4        5         6        7 

7. För att jag tycker det är väldigt intressant att 

lära mig hur jag kan bli bättre 

1         2        3       4        5         6        7 

8. Så att andra kan berömma mig för det jag gör 1         2        3       4        5         6        7 

9. För att jag har valt den här sporten som ett sätt 

att utveckla mig själv 

1         2        3       4        5         6        7 

10. Det är inte helt klart för mig längre, jag tror 

inte riktigt jag hör hemma inom idrotten 

1         2        3       4        5         6        7 

11. För att det är ett av de bästa sätten jag har 

valt för att utveckla andra delar av mig själv 

1         2        3       4        5         6        7 

12. För att jag känner mig som en bättre person 

när jag gör det 

1         2        3       4        5         6        7 

13. För att jag tycker det är roligt att upptäcka 

nya sätt att förbättra min prestation 

1         2        3       4        5         6        7 

14. För att jag inte skulle känna mig tillräcklig 

om jag inte gjorde det 

1         2        3       4        5         6        7 

15. För att idrotta är en väsentlig del av mitt liv 1         2        3       4        5         6        7 

16. För att personer jag bryr mig om skulle bli 

upprörda om jag inte gjorde det 

1         2        3       4        5         6        7 

17. För att det är ett bra sätt att utveckla delar av 

mig själv som jag värdesätter 

1         2        3       4        5         6        7 

18. Jag brukade ha goda anledningar till att utöva 

idrott, men nu frågar jag min själv om jag borde 

fortsätta 

1         2        3       4        5         6        7 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till ansvarig för hockeygymnasiet 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Linda Dupree och läser mitt sista år på Tränarprogrammet på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete och söker 

därför deltagare till min enkätundersökning.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka ledarskapsstilar som spelare föredrar hos sina 

tränare och samtidigt undersöka spelarnas motivation. Urvalet i studien består av elever på 

elitishockeygymnasier (NIU) i Sverige. Undersökningen kommer göras via enkät och 

inkuderar både tjejer och killar. För att delta i  studien måste deltagarna ha fyllt 18 år, 

vilket utesluter ettorna och vissa av tvåorna.  

 

Allt deltagande är givetvis frivilligt och alla uppgifter som samlas in kommer att hanteras 

konfidentiellt samt endast användas till forskningsändamål.  

 

Frågorna är utformade som en webbenkät för att kunna genomföras så smidigt som möjligt.  

 

Jag kommer skicka en länk till denna enkät som den avsarige sedan i sin tur kan skicka vidare 

till de elever som vill delta. Har Du som som ledare/ansvarig möjlighet att närvara medan 

eleverna utför enkäten är det ett plus, då det eventuellt kan uppstå frågor. Förslagsvis skulle 

enkäten kunna genomföras i grupp i anslutning till en träning eller liknande. Detta är dock 

absolut inget krav. Du som ansvarig har givetvis rätt att godkänna enkäten innan Du 

förmedlar den till Dina elever.  

 

Jag vill påpeka att Svenska ishockeyförbundet är inte på något sätt inblandade i denna studie, 

utan har endast bidragit i form av offentliga kontaktuppgifter till er ansvariga för 

hockeygymnasiet.  

 

Skulle det vara några konstigheter eller om Du har några frågor så är Du givetvis välkommen 

att kontakta mig.  

 

Länk till enkät: https://goo.gl/forms/KuLxuhTQzkmGSd3w2 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, 

Linda Dupree 

linda.dupree@student.gih.se 

070-7778181

https://goo.gl/forms/KuLxuhTQzkmGSd3w2
mailto:linda.dupree@student.gih.se
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