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LEDARSKAP OCH MOTIVATION. 
Baskettränares ageranden och ungdomsspelares motivation. 

Andreas Carlsson

Relativt få studier har undersökt tränarens betydelse för motivationen 
hos idrottsutövarna trots att många är överens om att tränaren är en 
viktig person inom idrott (Frederick & Ryan, 1995). Syftet var därför 
att studera tränarens beteende och hur detta förhåller sig till idrottarnas 
motivation.  Föreliggande studie är  en enkätundersökning (N = 104) 
utförd  bland  kvinnliga  ungdomsbasketlag.  Hierarkisk  multipel 
regressionsanalys  användes  för  att  undersöka  sambandet  mellan 
ledarskap  från  tränaren  och  motivation  hos  spelarna.  I  likhet  med 
tidigare studier visade resultaten att framförallt tränarens fokusering på 
utveckling  av  idrottsliga  färdigheter  var  betydelsefull  för  spelarnas 
inre  motivation.  Mindre  självbestämd  motivation  var  däremot 
förknippad med låg tillfredsställelse med sin egen prestation. Studien 
visade också att amotivation var högre ju äldre spelaren var, vilket är 
viktigt för tränare att känna till  och försöka motverka för att kunna 
behålla fler unga flickor inom idrotten. 

I Sverige är numera ungefär hälften av de sju miljoner invånare som är mellan 7 och 70 
år gamla medlemmar i en idrottsförening. Andelen är ännu högre i åldrarna 7 till 15 år 
där två tredjedelar av alla pojkar och hälften av alla flickor är med i en idrottsförening. 
Under ett  kalenderår genomförs nästan sju miljoner träningstillfällen inom alla olika 
idrotter.  I  genomsnitt  betyder  det  att  140  000  träningspass  genomförs  varje  dag  i 
Sverige.  Hela  landet  har  totalt  610  000  idrottsledare  som  tar  hand  om  nästan  två 
miljoner  aktiva  utövare.  Merparten  av  dessa  ledare  och  utövare  finns  inom 
ungdomsidrotten och skulle alla dessa timmar som ledarna lägger ner vara avlönade 
med  motsvarande  fritidsledarlön  skulle  detta  ha  kostat  det  svenska  samhället  15 
miljarder om året (Idrotts-Sverige, 2002). Debatten om idrottens betydelse skulle kunna 
göras lång oavsett om diskussionen handlar om elit eller bredd. 

Bredd och elit ställs ofta mot varandra som om de är två oförenliga storheter. Men de två 
grundläggande uppdragen som idrotten har – föreningsfostran och tävlingsfostran – bör 
enligt  Peterson (2007) gå hand i  hand. Föreningsfostran är målet  från samhället  och 
syftar  till  att  utveckla  demokratiska  och  välfungerande  samhällsmedborgare. 
Tävlingsfostran kommer från den specifika idrotten som den aktive ägnar sig åt  och 
syftar  till  att  få  individerna  till  en förståelse  för  hur  idrottsgrenen,  lag  och tävlande 
fungerar. Peterson fastslår fyra verksamhetsprinciper där han beskriver hur dessa båda 
uppdragsgivare (samhället  och den specifika idrotten) tillsammans uppnår så mycket 
som  möjligt.  Så  många  utövare  som  möjligt  ska  vara  med  så  länge  som  möjligt 
samtidigt som man ska låta varje individ utvecklas i sin egen takt och jämföras med 
endast  sig  själv.  I  tillägg  till  detta  ska  det  vara  kvalité  på  den  grenspecifika 
idrottsutbildningen.  Kan idrotten åstadkomma detta kommer både samhället  och den 
specifika idrottsgrenen att dra nytta. Sammantaget verkar det alltså som att det som är 
bra för samhället (bredd) också gynnar det som är bra för idrotten (elit). 
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En offentlig utredning (SOU 2008:59) belyste de positiva konsekvenser deltagande i 
föreningsidrotten har för samhället i stort. Där berörs idrottens fördel för folkhälsan som 
den  viktigaste  faktorn.  Detta  föreningsidrottande  ges  stora  ekonomiska  stöd  för  att 
kunna fungera (1,84 miljarder kronor år 2008) från staten på ett eller annat sätt. I takt 
med att idrottshallar och utomhusplaner låses igen och samhällets utveckling går mot 
allt mer och mer struktur för ungdomars fritid minskar spontanidrotten och barn och 
ungdomars chans till idrott består i stor utsträckning av föreningsidrottandet. 

En betydelsefull person för hur idrottsverksamheten struktureras och bedrivs är givetvis 
tränaren eller ledaren för gruppen eller individen. Ledarskap inom alla områden har de 
senaste  decennierna  genomgått  en  stor  förändring  eller  förskjutning  av  vad  som är 
betydelsefullt  för att  ledarskapet ska få avsedd effekt.  Tidigare hierarkiska strukturer 
fungerade bäst med ledare som var auktoritära, hade hög status och var skickliga på att 
använda  prestationsberoende  belöningar  för  att  säkerställa  rättning  i  leden  och 
samarbete  även  om  det  skedde  motvilligt  (Leonard,  2003).  Det  gamla  militäriska 
ordergivandet  som  rättfärdigades  genom  graderingen  på  kragen  hos  befälet  är  inte 
anpassat till dagens individer som har högre utbildning och större medvetenhet om sina 
rättigheter  som  människor  än  tidigare  (Jansson,  2005).  Numera  får  auktoritära 
ledarprofiler  stå  tillbaka  för  nyare  modeller  som sätter  andra  personers,  exempelvis 
spelarnas,  behov  och  intressen  i  strålkastarljuset  (Rieke,  Hammermeister  &  Chase, 
2008). 

Men även om en stödjande ledarstil upprepade gånger har visats vara fördelaktigt för 
idrottsutövarna uppmuntrar kulturen i västvärlden fortfarande en kontrollerande stil när 
det gäller lärande och coachande (Mageau & Vallerand, 2003). Det har också förts fram 
idéer  om att  den svenska ledarskapsmodellen skiljer  sig  från exempelvis  den anglo-
amerikanska på så vis att den ger mer individuell frihet under ansvar för medarbetarna. 
Övervakning från ledaren får här stå tillbaka för bemyndigande (empowerment), som 
innebär  att  ledaren  ger  medarbetaren  förtroende  och  tillit  till  dennes  kapacitet  och 
förmåga att lösa uppgiften i fråga. Man litar helt enkelt på att individen själv kan klara 
sig  och kommer att  klara  sig  bättre  än om chefen hela  tiden  övervakar  minsta  lilla 
aktivitet från medarbetaren (Birkinshaw & Cranier, 2002).

Det finns mycket forskningsstöd för att tränarens betydelse för en positiv upplevelse av 
idrotten hos utövaren har mer med tränarnas ageranden att göra än med ifall man vinner 
eller förlorar på tävlingar. Tränaren kan göra en stor skillnad för idrottsutövaren genom 
att  exempelvis  påverka  motivationsklimatet  i  gruppen  (Cumming,  Smoll,  Smith  & 
Grossbard, 2007). Tränaren har även hävdats spela en viktig roll för de utövare som når 
hela vägen till elitidrottande. Elitidrottare som blickar tillbaka på sina ungdomsår har 
beskrivit  tränaren  som  en  person  som ägnar  stort  engagemang  och  mycket  tid  till 
utövarna  och  kunde  beskrivas  som  en  ”reservpappa”  (Carlson,  1991).  Vilka 
tränarbeteenden är det då som leder till positiva konsekvenser hos utövarna? 

En lång rad studier har gjorts för att ta reda på vilka beteenden som är bäst för en ledare. 
En stor del av den forskning som har gjorts har kommit fram till tvetydiga resultat när 
det gäller att identifiera de mest framgångsrika beteendena hos tränare och vissa menar 
att  det  inte  är  möjligt  att  överföra  allmänna  ledarskapsmodeller  till  idrottens  värld 
eftersom den är mer komplex (Horn, 1992). Mycket av den kunskap som finns om hur 
ledare  inom ungdomsidrotten  agerar  och  hur  dessa  beteenden  påverkar  ungdomarna 
baseras på intuition och okontrollerade observationer (Smith, Zane, Smoll & Coppel, 
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1983).  Detta  innebär  att  en  kartläggning  av  de  faktorer  som är  viktiga  för  ett  väl 
fungerande ledarskap i förlängningen skulle kunna användas till att skapa ett effektfullt 
interventionsprogram för tränare. I sin tur kommer det att göra att många av de personer 
som är inblandade i idrottsvärlden får ut mer av sin tillvaro. Ungdomstränare kan göra 
på väldigt många olika sätt och tyvärr har det gång på gång visats att tränaren själv 
sällan har bra koll på hur han eller hon agerar om man jämför med vad utövarna eller en 
utomstående observatör uppfattar (Smoll & Smith, 1989). 

Tränaren  kan  influera  många  saker  hos  utövarna  däribland  deras  motivation. 
Motivationen hos en idrottare har förts fram som en av de allra viktigaste faktorerna (se 
exempelvis Hagger & Chatzisarantis, 2007; Roberts, 2001) både för att lyckas prestera 
och för att vara kvar inom idrotten. Tränarens beteenden och val kan få stor effekt på hur 
motiverad utövaren är (Mageau & Vallerand, 2003). Frederick och Ryan (1995) hävdade 
i sin genomgång av motivation inom idrott att det trots den viktiga roll som coacher och 
mentorer har i idrott gjorts ganska få undersökningar för att granska relationerna mellan 
tränarnas stilar, föräldrarnas beteenden och utövarnas motivation. I svensk idrott finns 
veterligen ingen studie publicerad hittills på hur ledarbeteenden predicerar motivation 
hos utövarna. Det finns däremot en del sådana studier gjorda i amerikanska kontexter. 
Amorose och Horn (2000, 2001) fann positiva samband mellan fokus från tränaren på 
träning  och  demokratiskt  beteende  och  inre  motivation  hos  utövarna.  Däremot  var 
sambanden negativa mellan autokratiskt beteende och socialt stöd och inre motivation. 
Mot den bakgrunden är det viktigt att undersöka hur sambandet mellan ledarbeteenden 
och motivation hos spelarna ser ut i Sverige. 

Allmänna teorier om ledarskap
För att  man ska kunna tala  om ledarskap krävs två parter,  nämligen en som utövar 
ledarskap och minst en som följer. Dessutom sker detta i en situation och därför kan 
ledarskap  sägas  bestå  av  tre  beståndsdelar:  ledare,  följare  och  situation.  Ledarskap 
handlar om en påverkansprocess där ledaren påverkar följarens ansträngning och mål 
(Hassmén & Hassmén, 2010). Tidiga teorier om ledarskap ansåg att bra ledare var något 
en person föddes till och att dessa hade speciella personlighetsdrag. Denna teoribildning 
gick under namnet Great person theory. Egenskaper som har visats korrelera svagt med 
ledarskap är exempelvis intelligens, självförtroende, hälsa, behov av att dominera och 
pratgladhet (Hogg & Vaughan, 2002). På senare tid har personlighetsdragens betydelse 
för ledarskap lyfts på nytt och då i kombination med situationen som ledarskapet verkar 
i. För att testa detta har det gjorts en rad studier med roterande design (rotation design 
studies) där till exempel situationer eller uppgifter har alternerats för att se om olika 
situationsbetingelser  ändå  ger  likartade  personer  som träder  fram som ledare,  vilket 
verkar vara fallet (Zaccaro, 2007). 

Det  situationsbaserade perspektivet  kom  fram  som  en  motvikt  till  det 
personlighetsorienterade  där  den  allra  mest  extrema formen förnekar  att  ledaren  har 
någon som helst betydelse. En annan form av det situationsbaserade perspektivet ser 
ledarskap som en viktig  del  av en grupp, men inte  som en oföränderlig  egenskap i 
personligheten. Olika situationer kräver olika egenskaper i ledarskapet. Ett exempel som 
ofta  nämns  i  sammanhanget  är  Winston  Churchill  som  ansågs  allmänt  som  alltför 
diskussionslysten och påstridig för att passa som Storbritanniens styrande person, men 
under andra världskriget var det just dessa karaktärsdrag som behövdes. Direkt efter 
krigets  slut  röstades  han  dock bort  från  sin  position  (Hogg & Vaughan,  2002).  Det 
vanligaste  synsättet  idag  är  att  man  ser  ledarskap  som  en  funktion  av  både 
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personlighetsfaktorer  och  situationsfaktorer  och  som  visas  i  Stogdills  (1981)  stora 
genomgång  av  ledarskapsforskning  så  finns  det  olika  situationer  där  olika  typer  av 
egenskaper är olika betydelsefulla. Dessutom kan det finnas ett kurvilinjärt förhållande 
mellan en del av ledarens egenskaper och följarnas på så vis att ”lagom är bäst” och inte 
”ju mer desto bättre”.  Exempelvis  ger de största diskrepanserna mellan ledarens och 
följarnas intelligens sämre resultat jämfört med de ledare som varken ligger alldeles för 
högt eller alldeles för lågt i förhållande till sina följare. 

Ett annat paradigm för att beskriva ledarskap utgörs av den transformativa modellen 
(Bass  &  Riggio,  2006).  Den  menar  att  tidigare  ledarskap  byggde  mycket  på 
transaktioner  mellan  ledare  och  följare,  där  ledarna  bytte  saker  med  varandra. 
Exempelvis kunde politiker byta arbetstillfällen mot röster från väljarna. Transaktionella 
ledare använder ofta materiella belöningar för väl utförda prestationer och kan även dra 
in dessa eller lägga till straff för misslyckanden. Den transformativa ledaren å sin sida 
hjälper  följarna att  växa och utvecklas  genom att  bemöta varje individs  egna behov 
genom bemyndigande och att se till att målen hos individen drar åt samma håll som hela 
gruppen. På ett sätt skulle det transformativa ledarskapet kunna ses som en utvidgning 
av det transaktionella och därmed något som tar ledarskapet till en högre nivå. På ett 
kontinuum från låg till hög effektivitet på ledarskapet kan man placera in Laissez-Faire 
längst  till  vänster  vid  lägst  effektivitet.  Laissez-Faire är  egentligen  avsaknad  eller 
undvikande av ledarskap. Här sker ingen transaktion alls av någonting mellan ledare och 
följare  (Bass  &  Riggio,  2006).  Något  mer  effektivt  är  ledarskapet  som präglas  av 
Passive  Management-by-Exception  vilket  innebär  att  ledaren  inte  ingriper  förrän 
problemen blir tillräckligt allvarliga. Active Management-by-Exception kommer därefter 
och betyder att ledaren övervakar följarnas prestationer och korrigerar om avvikelser 
från normen dyker upp. En mer effektiv ledarstil bygger på  Contingent Reward. Här 
tydliggör  ledaren  förväntningar,  löften  och resurser  utbyts  mot  stöd för  ledaren  och 
ömsesidigt fördelaktiga överenskommelser sluts (Bass, 1997). Den allra mest effektiva 
stilen är dock den transformativa. 

Det  transformativa  ledarskapet  består  enligt  Bass  och  Riggio  (2006)  av  fyra 
komponenter  vilket  har  kunnat  visats  i  flera  studier  som  har  använt  sig  av 
faktoranalyser.  Individanpassad  uppmärksamhet  innebär  att  ledaren  ger  särskild 
uppmärksamhet åt var och en av följarnas behov genom vägledning. Nya möjligheter för 
följarna  att  utvecklas  och  lära  sig  saker  skapas  i  stöttande  gruppklimat.  En 
tvåvägskommunikation  uppmuntras  och  interaktionerna  med  följarna  är  personliga 
Ledarens  beteende  kännetecknas  av  en  acceptans  för  individuella  skillnader  mellan 
följarna,  där  vissa  behöver  mer  uppmuntran  och  andra  mer  självständighet  osv. 
Intellektuell stimulans  innebär att  ledaren stimulerar följarnas ansträngningar att  vara 
kreativa genom att ifrågasätta antaganden och angripa problem med nya infallsvinklar. 
Nya idéer från följarna som skiljer sig från ledarens ses inte som negativa. Offentlig 
negativ kritik förekommer inte. Inspirerande motivation innebär att ledaren uppträder på 
ett sätt som inspirerar och motiverar följarna genom att ge mening och utmaning i deras 
uppgifter.  Entusiasm och  optimism  förekommer  rikligt.  Ledaren  får  följarna  att  bli 
involverade i  attraktiva framtidsutsikter och de kommunicerar klart  och tydligt  vilka 
förväntningar som de har på följarna.  Dessutom visar ledaren ett  engagemang kring 
målen och den gemensamma visionen.  Idealiserat inflytande innebär att uppträdandet 
från ledaren fungerar som en förebild för följarna. Ledaren är respekterad, litad på och 
beundrad. Följarna identifierar sig med ledaren och vill efterlikna ledaren som de tycker 
har  extraordinära  kapaciteter,  envishet  och  beslutsamhet.  Ledare  med  idealiserat 
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inflytande är också villiga att ta risker och är konsekventa i sitt handlande. Hög etik 
präglar  ledarens  agerande  och  de  kan  förväntas  göra  det  mest  moraliska  i  olika 
situationer.  Således  består  denna  komponent  av  dels  vilka  egenskaper  som följarna 
tillskriver ledaren och dels ledarens eget agerande (Bass & Riggio, 2006). 

Ledarskap inom idrott
Mycket forskning har bedrivits om ledarskap inom militära och civila områden, men 
som Chelladurai och Saleh (1980) föreslog är det mycket tänkbart att de dimensioner 
som mäts i de instrument som finns inom organisationspsykologisk ledarskapsforskning 
inte alls är lika framträdande inom idrotten. I idrott tillbringar utövarna stora mängder 
träning för en tävling som kanske varar i blott en timme. Detta förhållande är närmast 
tvärtom i  industrin  och  företagsvärlden  där  själva  förberedelsen  är  mycket  kortare. 
Ytterligare ett utmärkande drag för lagidrotter är att belöningarna i form av vinst vägras 
minst en av deltagarna. Lagen strävar efter ett mål med insikten att de kan missa detta 
antingen på grund av en överlägsen motståndare eller helt enkelt otur. Dessutom är den 
korta  existensen  av  ett  lag  något  som skiljer  sig  från  ett  företag.  En  del  idrottslag 
(särskilt inom amerikansk universitetsidrott) jobbar ihop mindre än ett halvår. Detta var 
argumenten bakom konstruktionen av Leadership Scale for Sports, LSS (Chelladurai & 
Saleh, 1980).

Utgångspunkten  för  LSS  är  den  multidimensionella  modell  av  ledarskap  som 
Chelladurai (1980) tog fram. Modellen beskrivs i figur 1. Det aktuella tränarbeteendet 
påverkas  enligt  modellen  av  flera  olika  bakomliggande  faktorer.  Karakteristika  för 
tränaren  är  de  egenskaper  och  värderingar  som tränaren  tar  med  sig  oberoende  av 
situation eller utövare. Karakteristika för situationen leder till att ett visst beteende från 
tränaren  föreskrivs.  Situationen  innehåller  exempelvis  målsättningar  från  styrelsen, 
regler  och  förhållningssätt  i  organisationen,  uppgiftens  karaktär  inom  den  aktuella 
idrotten, samt gruppens normer. Förväntat tränarbeteende från spelarna påverkas mycket 
av  vilka  individuella  karaktärsdrag  som  spelarna  i  gruppen  har.  Bland  dessa 
karaktärsdrag  finns  kompetens  inom sin  idrott,  behov  av  tillhörighet  och  kognitiva 
strukturer. Dessutom påverkar situationen vilka tränarbeteenden som spelarna förväntar 
sig.  Om det  finns  en  förväntan  från  organisationen  på  tränaren  kan  denna  influera 
spelarnas förväntningar (Chelladurai, 1980).

Bakomliggande faktorer av Tränarbeteende Konsekvenser
betydelse för processen

Figur 1. Den multidimensionella modellen för ledarskap (Chelladurai, 1990).
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Chelladurai  (1980)  skiljer  i  modellen  mellan  två  typer  av  konsekvenser,  nämligen 
spelarnas prestation och tillfredsställelse. Dessa konsekvenser anses vara en funktion av 
kongruensen  mellan  de  tre  tillstånden  av  tränarbeteende.  Prestation  länkades 
ursprungligen till kongruens mellan föreskrivet och aktuellt tränarbeteende. Spelarnas 
tillfredsställelse kopplades till kongruens mellan förväntat och aktuellt tränarbeteende. 
Dock har det noterats att prestation och tillfredsställelse inte är oberoende av varandra. 
Därför är det lämpligt att  se prestation och tillfredsställelse tillsammans påverkas av 
kongruensen mellan de tre tillstånden av tränarbeteenden (Chelladurai & Carron, 1978 i 
Chelladurai, 1990). Hög kongruens antas leda till positiva konsekvenser. 

För  att  mäta  kongruensen  mellan  de  tre  tillstånden  av  tränarbeteenden  som  den 
multidimensionella modellen tar upp används alltså LSS (Chelladurai & Saleh, 1980). 
Denna skala finns i tre versioner. De olika versionerna mäter hur tränaren bedömer sitt 
eget beteende, hur utövarna ser på tränarens beteende och hur utövarnas drömtränare 
agerar. Den förstnämnda versionen besvaras av tränaren medan de två andra fylls i av 
utövarna.  Skalan  mäter  fem  underliggande  dimensioner  som  benämns  träning  och 
instruktion,  demokratiskt  beteende,  autokratiskt  beteende,  socialt  stöd samt  positiv 
feedback. Dessa kan dessutom delas in i tre övergripande kategorier. Demokratiskt och 
autokratiskt beteende rör tränarens beslutsfattande och hur mycket spelarna involveras 
vid  beslutsfattande.  Socialt  stöd  och  positiv  feedback  hör  till  motiverande  faktorer. 
Socialt  stöd  beror  inte  på  individuell  prestation  och  ges  utanför  idrotten,  medan 
feedback  hänger  på  idrottarens  prestation  och  uppmuntrar  utövaren  till  att  fortsätta. 
Träning  och  instruktion  handlar  om  hur  tränaren  riktar  in  sig  på  de  idrottsliga 
uppgifterna som ska utföras (Chelladurai & Saleh, 1980). Hög reliabilitet har visats i 
tidigare studier för de flesta delar av skalan så när som på två av dimensionerna för hur 
tränaren upplever sitt  eget  beteende,  nämligen autokratiskt beteende och socialt  stöd 
(Dwyer & Fischer, 1988). Chelladurai och Saleh (1980) hade en reliabilitet på .66; .45 
samt .79 för olika grupper på autokratiskt beteende. Den autokratiska dimensionen av 
skalan är den som har visats uppnå en sämre reliabilitet och därför ska resultat som 
innehåller denna tolkas med viss försiktighet (Chelladurai, 1990). LSS har översatts till 
en rad olika språk (se Chelladurai, 1990) med liknande resultat som för den engelska 
versionen.  Isberg  (1991)  tog  i  sin  genomgång  av  ledarskapslitteratur  inom  idrott 
exempel på tidigare forskning som har funnit att LSS är mer tillförlitlig än mer allmänna 
ledarskapsskalor för att bedöma en idrottstränares ageranden. 

Chelladurai och Arnott (1985) jämförde olika typer av delaktighet i beslutsfattande med 
varandra  för  att  se  vilken  grad  av  delaktighet  som  spelarna  i  kanadensiska 
universitetsbasketlag själva önskade. Deras fynd visade i linje med tidigare forskning att 
i frågor som spelarna inte bryr sig så mycket om eller om det är väldigt viktiga frågor så 
tyckte inte spelarna att det var bra med delaktighet utan överlät ansvaret till tränaren att 
ta  beslutet.  Enligt  författarna  kunde  det  bero  på  att  om frågan  är  för  komplex  för 
spelarna i jämförelse med deras kompetens kan det upplevas som frustrerande att vara 
med i beslutsprocessen. När tränaren ansågs besitta nödvändig kunskap var preferensen 
för delaktighet mindre. Kvinnor var dock totalt sett vara mer intresserade än män av att 
vara  delaktiga  i  beslutsprocessen.  Dessutom  har  det  förts  fram  idéer  (Riemer  & 
Chelladurai, 1995) om att idrottare inom olika typer av idrotter skulle ha olika behov av 
tränarbeteenden. Det  kanske är så att  det  skiljer  mellan lagidrottare och individuella 
utövare vilken vikt de vill att tränaren lägger på exempelvis träning och instruktion. Här 
finns lite motsägelsefulla forskningsfynd om eventuella skillnader mellan idrotter. 
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Konsekvenserna  prestation  och  tillfredsställelse  har  visats  kunna prediceras  av  olika 
typer av ledarbeteenden. I en studie bland basketspelare på universitetsnivå var träning 
och instruktion signifikant relaterade med tillfredsställelse med bland annat lagkamrater, 
träningsinnehåll  och  övervakning  från  tränaren  (Weiss  &  Friedrichs,  1986).  I  en 
jämförelse mellan kanadensiska och japanska idrottare fanns en skillnad mellan dessa 
grupper  där  tillfredsställelse  med  den  egna  bedriften  korrelerade  med  alla 
ledarskapsdimensioner utom positiv feedback hos japanerna medan denna konsekvens 
endast korrelerade med upplevelse av tränarens betoning på träning och instruktion hos 
kanadensarna. Ledarskapsvariabler förklarade tillsammans 13 % respektive 9 % i de två 
olika  grupperna  av  variansen  i  utfallsmåtten  (Chelladurai,  Imamura,  Yamaguchi, 
Oinuma & Miyauchi, 1988). När det gäller lagprestationer verkar det finnas en paradox 
mellan vinnande lag och nöjda spelare. Positiv feedback och socialt stöd hör till de mest 
positivt  korrelerade  variablerna  med  spelarnas  tillfredsställelse.  Förhållandet  mellan 
socialt stöd och vinstprocent för ett lag var också väldigt starkt,  men här var istället 
korrelationen negativ. En tänkbar förklaring till detta som har förts fram är att det finns 
olika målsättningar på olika tävlingsnivåer.  I  ungdomsidrott  är  det  primära målet  att 
utveckla färdigheter och glädje. Därför är socialt stöd absolut nödvändigt i denna ålder. 
För äldre tonåringar och postgymnasiala idrottsutövare kan vinstprocent vara en kritisk 
faktor för att tränaren ska kunna behålla jobbet och därför kan socialt stöd vara mindre 
önskvärt (Weiss & Friedrichs, 1986). 

Beteendeinterventioner för tränare har visats vara väldigt framgångsrika i amerikanska 
miljöer,  vilka  har  lett  till  högre  andel  av  spelarna  som återvänt  nästa  år  och  bättre 
självkänsla  för  utövare  till  de  tränare  som genomgått  träningsprogrammet  (Barnett, 
Smoll & Smith, 1992). Tränare som interagerar positivt med sina utövare får särskilt 
stora positiva effekter för de ungdomar med lägst självkänsla då dessa individer är mest 
påverkbara av sin tränare. För flickor finns ett större behov av stöttning från tränaren 
jämfört med pojkar (Smith & Smoll, 1990). 

Andra undersökningar har visat på betydelsen av att ledarens ageranden och feedback är 
förankrade i utövarens prestationer och inte bara ges slumpmässigt eller som tröst. Efter 
en framgångsrik prestation kopplas i  åldrarna 12-18 år feedback som innehåller  mer 
information  och  beröm  till  högre  upplevd  kompetens,  glädje  och  ansträngning  hos 
utövarna.  Efter  misslyckanden  har  utövare  vars  tränare  upplevs  ge  mer  frekvent 
uppmuntran och information större upplevelse av framgång och kompetens  trots  allt 
samtidigt som utövarna föredrar utmanande aktiviteter och uppvisar större glädje och 
ansträngning (Black & Weiss, 1992). Positiv feedback som ges utan att utövaren har 
gjort  något  som den uppfattar  som bra har  visats  ge negativa effekter  på  utövarens 
upplevelse av kompetens. Detta hänger också samman med den relativa frekvens som en 
viss utövare får positiv feedback i förhållande till övriga gruppen. Om en utövare väldigt 
mycket oftare får positiv feedback än övriga gruppmedlemmar kan utövaren tolka detta 
agerande  från  tränaren  som att  tränaren  har  lägre  förväntningar  på  utövaren  (Horn, 
1985).

Ungefär  samtidigt  som Chelladurai  och  Saleh  tog fram sitt  instrument  studerade  ett 
forskarlag ledda av Smith och Smoll tränarnas beteenden ute på fältet.  Inledningsvis 
studerades  basebolltränare  i  ungdomsligan  under  en  hel  säsong  utifrån  ett 
observationsschema  där  tränade  observatörer  bedömde  tränarnas  beteende  under 
matcher. Instrumentet kallas Coaching Behavioral Assessment System (CBAS) och efter 
säsongen jämfördes resultaten av observationerna med ungdomsspelarnas upplevelser 
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genom intervjuer med spelarna. CBAS innehåller två olika övergripande kategorier av 
beteende.  De  är  reaktiva  beteenden  respektive  spontana  beteenden.  De  reaktiva 
beteendena  anses  utlösas  av  en  utövares  agerande.  Till  reaktiva  beteenden  räknas 
responser  på  önskvärda  prestationer,  misstag  och  dåliga  uppträdande  från  utövare. 
Spontana beteenden uppstår istället utan att någon klar handling från en utövare föregår 
dem.  Dessa  beteenden  kan  delas  in  i  matchrelaterade  respektive  matchirrelevanta 
handlingar.  Var  och  en  av  dessa  rubriker  har  i  sin  tur  en  rad  mer  detaljerade 
beskrivningar  på  tänkbara  tränarageranden  (Smith,  Smoll  och  Hunt  1977).  Detta 
observationsschema ger en annan metod till att undersöka tränarageranden. 

Båda instrumenten, LSS och CBAS, har använts mycket i senare forskning. Tidigare 
studier  som  har  jämfört  dessa  båda  har  funnit  stora  likheter  och  överlappningar 
(Amorose & Horn, 2000; Cumming, Smith & Smoll, 2006). Med andra ord verkar det 
som  om  det  som  en  oberoende  observatör  registrerar  fångas  ganska  bra  av 
skattningsformuläret LSS. Det faktum att det finns korrelationer mellan LSS och CBAS 
ger en god kriterivaliditet till skattningsformuläret LSS. 

Chelladurai (1980) föreslog i sin modell att konsekvenserna av ledarens effektivitet kan 
mätas i form av utövarnas prestation eller deras tillfredsställelse. Horn (1992) har dock 
föreslagit  att  denna  begränsning  är  onödigt  snäv  och  tar  upp  flera  andra  tänkbara 
konsekvenser  såsom  motivation,  självförtroende,  internt  kontrollokus  eller  optimala 
nivåer av anspänning. 

Motivation
Genom  åren  har  väldigt  många  olika  teorier  förts  fram  angående  vad  som  driver 
människor  till  att  göra saker,  däribland behavioristiska  drive reduction  theory (Hull, 
1943) till Maslows humanistiska  behovshierarki (1943), till mer moderna teorier som 
attributionsteori (Weiner,  1985),  achievement  goal  theory (Duda,  2001)  samt 
självbestämmandeteorin (Deci & Ryan 1985). Mycket av den forskning som finns inom 
idrott har fokuserat på de tre sistnämnda (Leidl, 2009).

Självbestämmandeteorin  (Self  Determination  Theory)  av  Deci  och  Ryan  (1985)  har 
studerats oerhört flitigt de senaste decennierna och visats fungera på liknande sätt i så 
olika domäner som föräldraskap, utbildning, relationer, arbete, miljöfrågor, psykoterapi 
och hälsa. Fynd som pekar åt samma riktning har påträffats genom en rad olika designer 
(exempelvis  experiment,  longitudinella  och  prospektiva),  datainsamlingsmetoder 
(exempelvis  intervju,  skattningsformulär  och  observation)  och  analysmetoder.  Detta 
visar  på  teorins  spännvidd  och  ger  den  väl  underbyggd  intern,  extern  likväl  som 
ekologisk validitet (Vallerand, Pelletier & Koestner, 2008).

Deci och Ryan (1985) postulerar att motivationen kan komma från olika källor. En grov 
indelning  av  författarna  gav  tre  olika  typer  av  motivation,  inre  motivation,  yttre 
motivation och amotivation. Figur 2 visar en översikt av nämnda motivationstyper. Inre 
motivation är drivkraften när en person utför en aktivitet för att just denna aktivitet ger 
en personlig tillfredsställelse i sig, exempelvis när en person utför en aktivitet för att det 
är det roligaste som finns och personen inget hellre vill än att fortsätta. Yttre motivation 
verkar  när  en person utför  en aktivitet  för  att  komma åt  en effekt  av den aktivitet, 
exempelvis  när  en  person  går  till  en  träning  för  att  bli  uttagen  till  nästa  match. 
Amotivation är avsaknad av drivkraft för att utföra en handling och personen kan inte se 
någon anledning alls till att göra den. Dessa tre typer av motivation kan placeras längs 
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ett kontinuum av självbestämmande där amotivation utgör ena ändan där det råder helt 
avsaknad av självbestämmande och inre motivation finns i andra ändan som är totalt 
självbestämd. Den yttre motivationen finns emellan dessa två ytterligheter och består i 
sin tur av fyra varianter. Den minst självbestämda formen kallas extern reglering och 
beteenden som kommer av denna motivation syftar till att tillfredsställa ett yttre krav 
eller  vill  få  en  belöning.  Yttre  reglering  fokuserades  av  behaviorister  i  deras 
betingningar. Lite mer självbestämd är nästa form av yttre motivation som kallas för 
introjicerad reglering. Beteenden som uppstår av denna utförs för att slippa skuldkänslor 
eller ångest. Egoinvolvering är en typisk form av introjicerad reglering där individen vill 
uppvisa kompetens för att behålla sin självkänsla. De två nästa yttre motivationerna sägs 
vara självbestämda trots att de är yttre. Detta på grund av att individen har införlivat 
dem i  sig  själv.  Den första  kallas  identifierad  reglering  och  leder  till  ett  handlande 
eftersom beteendet värdesätts och accepteras som personligt betydelsefullt.  Den mest 
självbestämda formen av yttre motivation kallas integrerad reglering. Integrering sker 
när identifiera regleringar assimileras helt, vilket innebär att de är helt kongruenta med 
personens andra värderingar  och behov. Ageranden utifrån integrerad motivation har 
många likheter med inre motivation, även om de anses yttre motiverade eftersom de 
utförs för att uppnå något ytterligare resultat snarare än för deras egen skull.  I  vissa 
studier har identifierad, integrerad och inre motivation tillsammans utgjort ett index för 
självbestämd motivation (Ryan & Deci, 2000). 
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Figur 2. Kontinuum av självbestämmande som visar typer av motivation med deras regleringsstil, kontrollokus och processer som hör till 
respektive typ (Ryan & Deci, 2000). 

Beteende Icke självbestämt Självbestämt

Motivation Amotivation Yttre motivation Inre motivation

Regleringsstil
Ickereglering

Extern Introjicerad Identifierad Integrerad Inre
reglering reglering reglering reglering reglering

Upplevt Opersonligt Externt Någorlunda Någorlunda Intern Intern
kontrollokus externt intern

Relevant Oavsiktligt Medgörlighet Självkontroll Personligt Kongruent Intresse
regleringsprocess Ickevärderande Yttre Egoinvolvering Betydelsefullt Medvetenhet Glädje

Inkompetent Belöningar och Inre belöningar Medvetet Syntes Naturligt
Avsaknad av bestraffningar och bestraffningar Värdesättande med självet Tillfredsställelse

kontroll
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Inre motivation kan även den delas upp i tre olika varianter nämligen för att lära sig och 
nå kunskap, för att uppnå/klara av samt för att uppleva stimulans. Inre motivation för att 
lära sig innebär att en individ deltar i en aktivitet för den tillfredsställelse och njutning 
som hon  upplever  medan  hon lär  sig,  utforskar  eller  försöker  att  förstå  något  nytt. 
Kommer motivationen från inre motivation för att  uppnå håller  personen på med en 
handling  för  tillfredsställelsen  som fås  samtidigt  som personen försöker  uppnå eller 
skapa något eller överträffa sig själv. Det viktiga är med andra ord processen i sig och 
inte resultatet av ansträngningen. Slutligen är inre motivation för att uppleva stimulans 
aktuellt  när  individen  sysselsätter  sig  för  att  uppleva  positiva  känslor  från  de  olika 
sinnena som exempelvis en simmare kan känna när hon glider genom vattnet (Vallerand 
& Rousseau, 2001). Att det finns tre olika typer av inre motivation har dock ifrågasatts 
av flera studier som funnit väldigt höga korrelationer mellan dem och att det kanske är 
mer lämpligt att slå ihop dessa tre till ett index (Martens & Webber, 2002). Denna kritik 
antyder att det kanske inte är möjligt att särskilja ens inre motivation från integrerad 
reglering ibland. Även om det kan finnas olika typer av inre motivation är troligen inre 
motivation för att lära sig inte speciellt relevant i idrottssammanhang. Inre motivation 
för att uppnå har så stor korrelation med ett index på global inre motivation att den 
verkar  vara  väldigt  nära  relaterad  en  global  inre  motivation  (Mallett,  Kawabata  & 
Newcombe, 2007).

Dessutom har dessa olika typer av motivation föreslagits existera på tre olika nivåer, 
globalt, kontextuellt och situationsspecifikt (Vallerand, 2001). Motivation på en global 
nivå är en allmän orientering hos individen som visar sig i individens agerande i stort 
med sin omgivning. Detta är en relativt ihållig egenskap hos individen. Det finns ganska 
få studier på motivation på denna nivå. Nästa nivå neråt i hierarkin är den kontextuella. 
Detta är en motivation inom ett avgränsat område av aktiviteter.  Exempel på sådana 
avgränsade områden är arbetet, skolan eller idrotten. En persons motivation kan skilja 
sig väldigt drastiskt från en kontext till en annan. Dessutom är denna nivå av motivation 
mer lättpåverkad än den globala. Den nedersta nivån kallas situationsspecifik. Denna 
nivå innebär den motivation som en individ känner precis när den håller med på den 
aktuella  aktiviteten,  här  och  nu.  Denna  nivå  behövs  för  att  förstå  en  individs 
engagemang i en viss aktivitet. Det finns mycket forskning på motivation på denna nivå. 
Motivation på en högre nivå kan påverka motivation på en lägre nivå. En person med 
hög inre motivation på en global nivå är mer trolig att ha en hög inre motivation i en 
viss kontext än en annan person med lägre inre motivation på den globala nivån. Vidare 
kan  även  en  rekursiv  effekt  uppstå  där  motivation  på  en  lägre  nivå  påverkar 
motivationen på en högre nivå. En person som ofta upplever hög inre motivation på den 
situationsspecifika nivå kan troligen få en större inre motivation för hela den kontext där 
dessa situationer finns (Vallerand, 2001). 

Sociala faktorer avgör hur mycket av de olika motivationstyperna en person upplever. 
Dessa  faktorer  medieras  av  upplevd  kompetens,  upplevd  autonomi  och  upplevd 
samhörighet. Upplevd kompetens innebär att kunna klara av önskvärda mål och lyckas 
undvika oönskade resultat. Upplevd autonomi innebär att själv initiera och kunna göra 
val för sina egna handlingar. Upplevd samhörighet innebär att känna tillhörighet med 
andra och bli förstådd av dessa andra personer. De faktorer som kan ökas dessa sociala 
mediatorer  kommer  även  att  öka  den  självbestämda  motivationen.  Figur  3  visar  en 
schematisk bild över hur sociala faktorer medieras och påverkar motivationen som leder 
till olika konsekvenser (Vallerand, 2001). 
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Mediatorer Motivation Konsekvenser

Figur 3. Förenklad modell från Vallerand (2001) av inre och yttre motivation. 

När  en individ befinner  sig  långt  till  höger  på kontinuumet i  figur  2  säger  man att 
individen är självbestämd och när en individ befinner sig långt till vänster säger man att 
den  är  kontrollerad.  Självbestämmande  innebär  att  personen  upplever  valfrihet  och 
endast de beteenden som upplevs ha inre kontrollokus är självbestämda (Deci & Ryan, 
1985). 

Flickor kan ha lättare att uppmärksamma den kontrollerande aspekten av feedback, även 
om den är positiv, jämfört med pojkar som kan ha lättare för att se den informativa 
aspekten av feedback. Detta skulle i så fall innebära att flickor som får positiv feedback 
har  lägre  inre  motivation  än  flickor  som inte  har  fått  denna  feedback  eftersom de 
upplever  feedbacken  som  kontrollerande.  De  traditionella  socialisationsrollerna  för 
killar innebär att de uppmuntras till att vara oberoende och prestationsinriktade. Å andra 
sidan socialiseras flickor traditionellt till att leta efter bevis för att ha tillfredsställt den 
som står för feedbacken. Kritiken mot detta resonemang är dels att genusrollerna har 
förändrats dramatiskt de senast 30 åren. Dessutom kan man även invända genom att det 
kan finnas skillnader på personer med olika uppväxtbakgrund. Flickor som kommer från 
miljöer  som  är  väldigt  prestationsorienterade  kanske  tolkar  feedbacken  på  ett 
annorlunda  vis.  Ger  man  feedback  som  är  tvetydig  och  innehåller  inslag  av  både 
kontroll  och  information  verkar  det  lättare  för  flickor  att  uppmärksamma  den 
kontrollerande aspekten och för pojkar tvärtom (Deci & Ryan, 1985). 

Motivation kan internaliseras, vilket innebär att yttre motiverade beteenden uppvisar en 
trend mot internaliserad styrning. Internaliseringen kan ske genom två olika processer 
vilka resulterar i helt olika regleringsstilar. Det sociala sammanhanget påverkar vilken 
av  dessa  två  processer  som  används.  Den  ena  är  introjicering  som  medför  att 
värderingen eller handlingen inte riktigt accepteras som individens egen. Den andra är 
integrering vilken innebär att individen assimilerar värderingen eller handlingen till en 
del av sig själv. Introjicering leder till en kontrollerande reglering medan integrering ger 
en  självbestämmande.  För  att  tillhandahålla  ett  socialt  sammanhang  som  främjar 
integreringsprocessen kan en ledare göra en rad saker. Ledaren kan ge en förklaring till 
agerandet. Förklaring bör utgå från vad följaren tycker är meningsfullt och viktigt för 
denne för att få följaren att förstå varför handlandet är betydelsefullt eller till och med 
nödvändigt. Även om en meningsfull förklaring ges kan det finnas en inre konflikt hos 
följaren som resulterar i spänning och press. Ledaren kan då uppmärksamma följarens 
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perspektiv och känslor genom att förtydliga att det är okej att känna denna inre konflikt. 
Ledaren  kan  också  ge  utrymme  för  valmöjligheter  för  följaren  snarare  än  att  agera 
kontrollerande. Detta uppnås när kommunikationen från ledare till följare undviker ord 
som måste, ska och tvungen (Deci, Eghari, Patrick & Leone, 1994).

De  konsekvenser  som modellen  berör  är  av  tre  olika  slag,  affektiva,  kognitiva  och 
beteendemässiga.  Affektiva konsekvenser  kan vara intresse,  tillfredsställelse,  positiva 
känslor,  humör  eller  ångest.  Positiva  känslor  förknippas  med  positivt  med  mer 
självbestämda  former  av  motivation  och  är  negativt  korrelerade  med  mindre 
självbestämda former av motivation. Detta innebär att utövare som deltar i idrott tack 
vare mer självbestämd motivation troligen upplever fler och starkare positiva känslor än 
en  utövare  som deltar  av  någon  yttre  anledning.  Den  sistnämnda  utövaren  riskerar 
istället  att  uppleva  mer  negativa  känslor  och  färre  positiva.  Kognitiva  konsekvenser 
innefattar  bland  andra  uppmärksamhet,  minnesfunktioner  och  konceptuellt  lärande. 
Beteendemässiga  konsekvenser  inkluderar  uthållighet  med  uppgiften,  intensitet  och 
prestation. Sportslighet har också förknippats med självbestämd motivation (Vallerand 
& Losier, 1999). Negativa konsekvenser har också visats i uthållighet och entusiasm för 
en uppgift i både laboratorium- och fältexperiment. Dessa negativa konsekvenser kan i 
idrotten exempelvis vara högre andel av idrottare som slutar och förknippas framförallt 
med amotivation (Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier & Cury, 2001). 

Motivation är en nyckelfaktor för att utövaren ska fortsätta med idrottsaktiviteten och 
har  visats  korrelera  med  glädje  där  en  benägenhet  till  inre  motivation  hos  unga 
basketspelande tjejer predicerade högre nivåer av glädje. Den inre motivationen var en 
bättre  prediktor  än  föräldrapress,  vinstprocent,  självkänsla,  objektiv  spelarkompetens 
eller upplevd kompetens (Brustad, 1988). Typ av motivation och styrka på motivationen 
har  också  ett  samband med prestation.  Gillet,  Berjot  och Gobancé  (2009)  studerade 
longitudinellt  franska  tennisspelare  och  fann  att  en  högre  grad  av  inre  motivation 
orsakade en bättre prestation vid ett senare tillfälle. Dessa samband var robusta över en 
tvåårsperiod, vilket indikerar motivationens långsiktiga betydelse. 

Mängder av studier har visat att personer med en hög grad av självbestämd motivation 
tenderar att uppvisa högre tillfredsställelse och tillit, större kognitiv flexibilitet, större 
kreativitet  samt bättre psykisk och fysisk hälsa än om de är kontrollerade.  Mängden 
motivation  skiljer  sig  inte  nödvändigtvis  åt  när  de  är  självbestämda  jämfört  med 
kontrollerade, men typen av motivation och därmed dess konsekvenser gör det (Deci, 
1992). Deci och Ryan (1985) redogjorde för mängder av forskningsstöd för hur mindre 
självbestämd motivation får  negativa konsekvenser  för  en person.  Yttre  motiverande 
processer  (såsom pengar  eller  belöningar)  verkar  ge  en  mer  negativ  emotionell  och 
kritisk ton, i exempelvis relationen mellan lärare och elev. Detta beror troligen på att 
yttre motiverande företeelser framkallar känslor av press och spänning. Elever till lärare 
som  uppmuntrar  autonomi  har  bättre  självkänsla  och  mer  inre  motivation.  Yttre 
motivationskällor verkar också hämmande på kognitiv flexibilitet, d v s att personen får 
svårare  att  byta  perspektiv  och  låser  sig  vid  ett  tankesätt.  Yttre  motivationskällor 
underminerar egna attityder. Får man exempelvis betalt för att tycka på samma sätt som 
man  redan  tycker  blir  denna  övertygelse  svagare  och  man  har  lättare  för  att  byta 
ståndpunkt  (Deci  &  Ryan,  1985).  Prestationen  hos  idrottare  blir  bättre  om  den 
självbestämda motivationen är högre och detta samband har visats vara kausalt på så vis 
att högre självbestämd motivation leder till bättre prestation. Självbestämd motivation 
vid ett  tillfälle predicerar  prestation som i sin tur leder  till  ny nivå av självbestämd 
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motivation genom upplevelse av kompetens, autonomi och samhörighet vilket i sin tur 
leder  till  en  ny  prestation  och  så  vidare  (Gillet  et  al.,  2009).  Ju  mer  självbestämd 
motivation desto mer positiva konsekvenser enligt Vallerand (2001). Vallerand (2001) 
har  dock  exemplifierat  några  undantag  när  identifierad  reglering  ger  mer  positiva 
konsekvenser  än  inre  motivation.  Orsaken  är  inte  helt  klar,  men  kan  bero  på  att 
uppgiften i sig inte ses som intressant till exempel styrketräning som utförs endast för att 
kunna prestera bättre i sin vanliga idrott. 

Dock är det viktigt att påpeka att det som hela tiden har betydelse är upplevelsen av de 
sociala faktorerna. Exempelvis en utmärkelse fungerar inte som en belöning om den inte 
har ett positivt värde för personen i fråga. Dessutom är det också viktigt att beakta hur 
framträdande en belöning är för en person. Om inte individen förväntar sig den eller 
tänker på den så mycket under tiden så behöver inte belöningen verka underminerande 
på  den  självbestämda  motivationen  (Deci  &  Ryan,  1985).  Positiv  feedback  som 
uppfattas som kontrollerande är det för mottagaren oavsett vad sändaren hade för avsikt 
med sitt budskap. Detta betyder också att det är stora individuella variationer i vad som 
behövs för att tillfredsställa behoven av kompetens, autonomi och samhörighet. 

Tränaren  kan  påverka  motivationen  hos  utövarna  genom upplevelserna  hos  dem av 
kompetens, autonomi och samhörighet. Höga nivåer av inre motivation har påträffats 
hos utövare som upplever att deras tränare tillhandahåller mycket positiv feedback på ett 
informativt sätt och lite bestraffande feedback eller ignorerande av utövarnas ageranden. 
Utövare som upplever att deras tränares ledarstil innehåller stort fokus på träning och 
instruktion förknippas i allmänhet med hög inre motivation (Amorose & Horn, 2001). 
Även om en del tidigare studier identifierat vissa mindre könsskillnader verkar det som 
om att det finns ett klart och tydligt samband mellan träning och instruktion och inre 
motivation hos idrottsutövare.  Detta  samband har föreslagits  bero på att  träning och 
instruktion samt positiv feedback ger en högre upplevelse av kompetens, vilket i sin tur 
främjar  den  inre  motivationen.  Dessutom har  det  förts  fram att  höga  frekvenser  av 
demokratiskt beteende och låga frekvenser av autokratiska beteenden från tränaren ger 
ökad  upplevelse  av  autonomi  hos  utövaren  och  därigenom  högre  inre  motivation 
(Amorose & Horn, 2000). Det finns som synes stort stöd för klara effekter av ledarskap 
och dessutom är motivation en nyckelfaktor idrottare oavsett om man är intresserad av 
idrottens föreningsfostran eller tävlingsfostran. För att få del av de fysiska och psykiska 
vinster som kan finnas av ett idrottsdeltagande menade SOU 2008:59 att högre grad av 
träning ger större positiva hälsoeffekter. Är man intresserad av att få fram elitidrottare är 
det samma sak som gäller då det krävs tio års intensiv träning (Ericsson, Krampe & 
Tesch-Romer,  1993).  För  att  orka  och  vilja  delta  i  mycket  träning  är  det  närmast 
nödvändigt med en stark motivation.

Syfte 
Få studier har hittills undersökt sambandet mellan motivation och ledarskap inom idrott 
(Black & Weiss, 1992) trots att det på dessa två områden var för sig finns en hel del 
studier gjorda (Chelladurai, 1990; Vallerand & Losier, 1999). Syftet med föreliggande 
studie  är  därför  att  undersöka  vilka  ledarbeteenden  som  kan  predicera  idrottarnas 
motivation.  Dessutom undersöks  hur  spelarnas  tillfredsställelse  med deras  prestation 
hänger  samman  med  sin  motivation  och  tränarens  beteende.  En  annan  fråga  som 
undersöks  är  om  effekter  av  ledarskapet  på  spelarnas  tillfredsställelse  med  deras 
prestation går genom motivation. 
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Metod

Urval och procedur
Tränare för nio olika basketlag kontaktades via telefon eller personligen och tillfrågades 
om deras intresse av att medverka i studien,  och alla nio ställde upp. I samråd med 
tränarna bestämdes ett tillfälle för datainsamlingen i samband med en träning där så 
många som möjligt av spelarna i laget skulle vara närvarande. Sammanlagt närvarade på 
dessa träningar 104 spelare av det totala antalet spelare i de nio lagen som var 130. Av 
dessa 104 som var på det aktuella träningstillfället valde samtliga att delta (N = 104). 
Deltagarna var alla flickor i åldern 14-16 år (M = 15,7). Spelarna hade spelat basket 
mellan två och tolv år (M = 7,0) och i sina aktuella lag hade de spelat mellan ett och tio 
år (M = 3,2). 

Deltagarna  informerades  om  att  deltagandet  var  frivilligt  och  anonymt  samt  att 
uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt utan någon inblandning från deras tränare. 
Enkäter (se nedan för beskrivning av dessa) delades ut. Vidare informerades deltagarna 
om att inga rätt eller fel fanns på svarsalternativen utan att de skulle svara som just de 
kände passade in på dem. Författaren fanns hela tiden i närheten av deltagarna för att 
kunna förtydliga eventuella tveksamheter kring items i enkäterna. Tränaren ombads att 
befinna sig på långt avstånd i en annan del av lokalen alternativt i ett annat rum utifrån 
vilka faciliteter som fanns tillgängliga vid datainsamlingen. Datainsamlingen skedde i 
slutskedet av tävlingssäsongen. Samtliga lag hade dock minst en match kvar att spela. 

Mätinstrument 
Förutom de två enkäter som finns beskrivna nedan fanns också några bakgrundsfrågor 
med i datainsamlingen. Dessa avsåg deltagarnas ålder, hur länge de hade spelat basket 
och  hur  länge  de  hade  spelat  i  sitt  nuvarande  lag.  Dessutom  fanns  två  mått  på 
tillfredsställelse med. På den första frågan ombads deltagarna skatta hur nöjda de var 
med sin egen prestation under säsongen och på den andra hur nöjda de var med lagets 
prestation under säsongen. Båda dessa mått sträckte sig från 1 (helt missnöjd) till 5 (helt 
nöjd). Totalt tog det ungefär mellan 15-20 minuter för deltagarna att fylla i enkäterna. 

Ledarbeteenden.  Ledarbeteenden mättes  med Leadership Scale in Sports  (LSS; 
Chelladurai  &  Saleh,  1980).  Endast  en  version  av  skalan  användes  i  denna  studie, 
nämligen den där utövarna skattar sin upplevelse av tränarens ledarskap. Totalt består 
instrumentet  av  40  items  som  fångar  upp  fem  dimensioner  av  ledarens  beteenden. 
Träning  och  instruktion (13  items)  mäter  hur  stor  vikt  ledaren  lägger  vid 
uppgiftsspecifika aspekter såsom teknik och spelförståelse inom den aktuella idrotten, 
helt  enkelt  beteenden från tränaren  som syftar  till  att  förbättra  utövarnas  prestation. 
Exempel på ett item inom denna dimension är ” Min tränare instruerar varje spelare 
individuellt  i  spelets  finesser”.  Demokratiskt  beteende (9  items)  innebär  att  tränaren 
tillåter större delaktighet från spelarna när beslut ska tas. Besluten kan gälla allt från 
spelstrategi till målsättningar. Ett exempel på ett item som mäter detta är ”Min tränare 
låter spelarna arbeta i sitt eget tempo”. Autokratiskt beteende (5 items) visar istället hur 
självständig ledaren när han eller hon ska ta beslut som gäller gruppen. Ett item som 
mäter denna dimension är ”Min tränare planerar relativt oberoende av spelarna”. Socialt  
stöd (8 items) kännetecknas av att bry sig om välmåendet hos varje enskild individ och 
att skapa ett varmt gruppklimat med personliga relationer mellan individerna. Exempel 
på ett item som fångar upp detta är ”Min tränare hjälper spelarna i laget att lösa sina 
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konflikter”. Positiv feedback (5 items) är när tränaren förstärker något beteende hos en 
utövare genom att uppmärksamma eller belöna en bra prestation. Ett item som berör 
denna dimension är exempelvis ”Min tränare talar om för en spelare när hon har gjort ett 
verkligt bra jobb”. Varje item bedöms på en femgradig Likertskala där 1 står för aldrig 
och 5 för alltid (Chelladurai, 1990). Dessa fem dimensioner anses kunna delas in i tre 
övergripande  områden  där  träning  och  instruktion utgör  ett  eget,  autokratiskt och 
demokratiskt beteende  har med tränarens beslutsfattande att  göra och slutligen faller 
socialt  stöd  och  positiv  feedback under  motiverande  faktorer  (Chelladurai  & Saleh, 
1980).  Genom  personlig  kommunikation  med  Leif  Isberg  kunde  den  svenska 
översättningen användas i denna studie. Den svenska översättningen togs fram av Isberg 
och Chelladurai och har använts i flera tidigare studier (Isberg, 1991, 1992). Dock har 
det  visats  vara  låg  Cronbachs  alpha  för  den autokratiska  dimensionen även i  denna 
översättning, .44 och .54 (Chelladurai. 1990). I denna studie var Cronbachs alpha för 
den autokratiska dimensionen endast .38. Därför uteslöts den från fortsatta analyser. För 
övriga dimensioner var Cronbachs alpha mellan .76 och .85 (M = .83), vilket anses 
indikera god reliabilitet. 

Som en ytterligare validitetskontroll utfördes principal axis faktoranalys med oblimin 
rotering  på  samtliga  ledarskapsdimensioner.  Analysen  visade  att  det  fanns  flera 
underliggande  faktorer  enligt  egenvärdeskriteriet  (Eigenvalue  >  1)  i  fyra  av  de  fem 
ledarskapsdimensionerna.  Den  enda  dimensionen  i  LSS  som  enligt  faktoranalysen 
bestod av en faktor var positiv feedback. Övriga bestod av två eller tre (träning och 
instruktion) faktorer. Det verkade inte finnas någon uppenbar gemensam nämnare för 
vilka frågor från samma dimension som laddade i olika faktorer. Ett par tidigare studier 
har också ifrågasatt faktorstrukturen i LSS och en revidering har gjorts på engelska, men 
som författarna  själva  anser  behöver  utprovas  i  andra  kulturer  än  den  amerikanska 
(Zhang, Jensen & Mann, 1997). Sedan denna studie har endast en studie publicerats med 
denna nya version av skalan och den använde endast tränarens självskattning och ingen 
bedömning från utövarna (Jambor & Zhang, 1997). Med tanke på hur mycket som finns 
publicerat  med  originalskalan  (se  exempelvis  Chelladurai,  1990;  Hollembeak  & 
Amorose,  2005)  både  före  men  även  efter  denna  revidering  samtidigt  som  endast 
originalet finns översatt och använt på svenska togs beslutet att dimensionerna i denna 
studie skulle behållas i sin ursprungliga form trots allt.

Motivation. Motivationen hos spelarna mättes med Sport Motivation Scale (SMS; 
Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière & Blais, 1995) som består av 28 items som 
skattas på en sju-gradig Likertskala, där 1 (stämmer inte alls) är lägst och 7 (stämmer 
helt) högst. Varje item (exempelvis För den status det ger att vara idrottare) svarar på 
frågan  varför är du aktiv i din idrott? Sju dimensioner av motivation fångas upp av 
skala med fyra items i varje. De är amotivation, extern reglering, introjicerad reglering, 
identifierad reglering, och tre typer av inre motivation – (inre motivation för att lära sig 
och  nå kunskap,  inre  motivation  för  att  uppnå samt  inre  motivation  för  att  uppleva 
stimulans). Skalan mäter inte integrerad reglering, men denna typ av motivation verkar 
inte  finnas  hos  ungdomar  (Vallerand  &  Rousseau,  2001).  SMS  har  visats  ha 
tillfredsställande reliabilitet (Li & Harmer, 1996) även om en nyare studie kritiserat den 
och gjort ett försök till att både förbättra de befintliga subskalorna och lägga till en för 
integrerad reglering (Mallett,  Kawabata, Newcombe, Otero-Ferero & Jackson, 2007). 
Då den ursprungliga skalan fanns översatt till svenska och den nyare sex-faktormodellen 
(SMS-6)  även  den  kritiserats  för  brister  (Pelletier,  Vallerand  &  Sarrazin,  2007) 
tillsammans med det faktum att det i dagsläget endast finns en publicerad studie med 
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SMS-6 (Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Ferero & Jackson, 2007) togs beslutet att 
använda  den  svenska  SMS  i  denna  studie. Den  svenska  versionen  är  översatt  av 
professor  Peter  Hassmén  och  erhölls  genom  personlig  kommunikation.  Genom  ett 
tekniskt  missöde  vid  kopieringen  av  enkäterna  råkade  ett  item  avsett  att  mäta 
identifierad  reglering  (För  att  det  är  ett  av  de  bästa  sätten  att  upprätthålla  goda 
relationer till mina vänner) bli ersatt av en dubblett av en annan fråga. Detta upptäcktes 
dock inte förrän drygt halvvägs in på datainsamlingen. Därför togs beslutet att stryka 
denna fråga och dimensionen identifierad reglering fick alltså bestå av endast tre frågor. 
Konsekvensen av det blev att Cronbachs alpha på identifierad reglering blev lägre än 
förväntat  (.66),  men  inte  så  lågt  att  det  ansågs  nödvändigt  att  helt  ta  bort  denna 
dimension från den fortsatta analysen. Den dubblerade frågan visade sig inte ha någon 
betydelse för övriga frågor. Cronbachs alpha för övriga motivationstyper låg mellan .77 
och  .90  (M  =  .82).  Som  en  ytterligare  validitetskontroll  utfördes  principal  axis 
faktoranalys  med  oblimin  rotering  på  samtliga  motivationstyper.  De  sju 
motivationstyperna visade sig endast bestå av en faktor vardera.

De tre typerna av inre motivation har ifrågasatts som distinkta och separata konstrukt på 
grund av hög korrelation sinsemellan och stor gemensam varians (Martens & Webber, 
2002).  Därför  slogs  de  tre  skalorna  av  inre  motivation  ihop  till  ett  index  för  inre 
motivation  i  likhet  med  vad  som  har  föreslagits  av  flera  tidigare  studier  (Mallett, 
Kawabata, Newcombe, Otero-Ferero, & Jackson, 2007) vilket också är i linje med Deci 
och  Ryans  (1985)  ursprungliga  teori.  Indexet  beräknades  genom att  medelvärdet  av 
medelvärdet av de tre motivationstyperna beräknades. Cronbachs alpha för detta index 
för inre motivation var .91. 



19

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer mellan variablerna.

* p < .05, ** p < .01, - ej tillämpbart

 M SD α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Ålder 15,73 0,54 - 1

2 År totalt 6,99 1,91 - .00 1

3 År i laget 3,19 2,45 - .17 .20* 1

4 Socialt stöd 3,08 0,74 .84 -.08 .05 -.08 1

5 3,84 0,79 .85 -.08 .06 -.12 .57** 1

6 3,48 0,61 .85 -.03 .05 -.05 .68** .56** 1

7 3,26 0,61 .76 .04 .10 .04 .65** .61** .71** 1

8 4,92 1,16 .91 -.04 -.01 .01 .34** .19 .39** .31** 1

9 4,46 1,42 .66 .07 .03 -.11 .24* .11 .27** .26** .61** 1

10 4,82 1,58 .83 .11 -.03 -.02 .14 .06 .14 .14 .37** .52** 1

11 3,14 1,41 .74 .22* .08 -.04 .05 -.02 .13 .14 .36** .56** .49** 1

12 Amotivation 2,96 1,74 .87 .35** -.03 .08 -.14 -.19 -.12 -.11 -.26** -.15 .10 .15 1

13 3,68 1,03 - -.28** .15 -.13 .31** .15 .17 .06 .33** .33** .07 .13 -.57** 1

14 4,04 1,11 - -.18 .07 -.09 .36** .16 .32** .26** .09 .17 .14 .04 -.20* .30** 1

Positiv 
feedback
Träning & 
instruktion

Demokratiskt 
beteende

Inre 
motivation
Identifierad 
reglering

Introjicerad 
reglering
Extern 

reglering

Egen 
prestation

Lagets 
prestation
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Analyser
Var  och  en  av  fem  motivationstyperna  (amotivation,  yttre  extern,  introjicerad, 
identifierad  och  inre  motivation)  användes  som  beroende  variabler  i  en  serie  av 
hierarkiska multipla regressionsanalyser. Dessa utfördes i två steg. I det första steget 
kontrollerades det för bakgrundsvariablerna ålder, antal spelade år totalt i karriären och 
antal  spelade år i  laget.  I  det  andra steget  lades sedan de fyra  ledarskapsvariablerna 
(socialt stöd, träning & instruktion, demokratiskt beteende samt positiv feedback) in. 

Två  hierarkiska  multipla  regressionsanalyser  utfördes  i  två  steg  med 
tillfredsställelsemåtten  –  (egen  prestation  och  lagets  prestation)  –  som  beroende 
variabler. I första steget lades bakgrundsvariablerna (ålder, antal spelade år totalt och 
antal spelade år i det aktuella laget) och ledarskapsvariablerna in. I andra steget lades 
motivationsvariablerna (inre motivation, identifiering, introjicering, extern reglering och 
amotivation) in. 

Inför  dessa  analyser  genomfördes  traditionella  kontroller  för  multikollinearitet.  I 
datamaterialet  fanns  inget  toleransmått  som underskred  det  kritiska  gränsvärdet  .10 
(Hassmén, 2008), utan det lägsta var .38, varför risken för multikollinearitet bedömdes 
som minimal.

Resultat

Tabell 2 redovisar resultaten från regressionsanalyserna. Det framgick att ingen varians i 
inre  motivation  kunde  förklaras  av  kontrollvariablerna  i  steg  1.  I  steg  2  när 
ledarskapsvariablerna adderades visade sig Träning & instruktion vara signifikant (β = .
30,  p < .05). Övriga ledarskapsvariabler var icke-signifikanta. Tillsammans förklarade 
ledarskapsvariabler och bakgrundsvariablerna 17,0 % (F(7, 96) = 2,85; p = .001) av 
variansen i inre motivation.

En liknande tendens fanns för identifierad motivation. I steg 1 var ingen kontrollvariabel 
signifikant och totalt förklarade regressionen endast 2 % av variansen i motivation. När 
ledarskapsvariablerna tillfördes  i  steg  2 ökade R2 med 9,4 procentenheter  vilket  var 
signifikant  (p  <  .05).  Däremot  var  ingen  av  ledarskapsvariablerna  var  för  sig 
signifikanta. Modellen kunde totalt i steg 2 inte förklara någon signifikant varians.

För introjicerad motivation fanns inga signifikanta värden i vare sig steg 1 eller steg 2. 
För  extern  motivation  var  ålder  signifikant  bidragande  (β  =  .22;  p  <  .05)  till 
regressionen. Ingen förklarad varians var dock signifikant för denna typ av motivation. 
För  amotivation  var  också  ålder  signifikant  i  steg  1  (β  =  .33;  p  <  .001)  och 
kontrollvariablerna förklarade tillsammans 12 % av variansen i amotivation (p < .01). 
Ingen  av  ledarskapsvariablerna  var  signifikanta  i  steg  2  och  den  totalt  förklarade 
variansen var 15 % ( F(7, 96) = 2,34; p < .05). 
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Tabell 2. Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser för prediktion av 
motivation. (Standardiserade regressionsvikter från det andra steget.)

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Resultaten av de hierarkiska regressionsanalyserna för att predicera tillfredsställelse med 
prestation redovisas i tabell 3. Den första av dessa analyser avsåg tillfredsställelse med 
egen prestation. I steg 1 var två variabler signifikanta prediktorer, spelarens ålder genom 
ett  negativt samband medan socialt  stöd från tränaren på ett positivt sätt  predicerade 
spelarens tillfredsställelse med sin egen prestation. Den förklarade variansen var i steg 1 
var 22 % och signifikant F(7, 94) = 3,72; p < .001. I steg 2 tappade spelarens ålder sin 
signifikanta  betydelse  medan  demokratiskt  beteende,  framträdde  som  signifikant. 
Relationen  mellan  demokratiskt  beteende  och  hur  nöjd  spelaren  var  med  sin  egen 
prestation  visade  sig  bestå  i  att  ökat  demokratiskt  beteende  från  tränaren  hängde 
samman med  ökat  missnöje  med  sin  egen prestation.  Av motivationsvariablerna  var 
amotivation signifikant bidragande till att förklara regressionen (β = -.50, p < .001). Den 
totala förklarade variansen var 51 % (F(12, 89) = 7,63; p < .001) och Δ R2 var (genom 
amotivation) också signifikant. 

När tillfredsställelse med lagets prestation var beroende variabel var socialt stöd i första 
steget signifikant. Ju mer socialt stöd från tränaren desto mer nöjd var spelaren med 
lagets prestation. Steg 1 förklarade 18 % av den totala variansen F(7, 95) = 2,95; p < .01. 
I  andra  steget  var  fortfarande  socialt  stöd  signifikant  medan  ingen  av 
motivationsvariablerna var signifikanta. Modellen förklarade totalt 23 % av all varians i 
tillfredsställelse med lagets prestation F(12, 90) = 2,29; p < .05. Ökningen från steg 1 till 
steg 2 var icke-signifikant. 

Steg 1: Demografi Inre motivation Identifiering Extern motivation
Ålder .09 .12 .22* .33***
År totalt .04 .01
År i laget .04 .09

0 .02 .01 .06 .12**
Steg 2: Ledarskap
Socialt stöd .15 .11 .09
Träning & instruktion .30* .16 .06 .13
Demokratiskt beteende .07 .16 .07 .16
Positiv feedback

.17*** .09* .03 .04 .03

.17*** .12 .04 .10 .15*

Introjicering Amotivation
-.04

-.14 -.03 -.12
-.04 -.02 -.02

Δ R2

-.05 -.02
-.02
-.02

-.10 -.15 -.06 -.16 -.13
Δ R2

R2
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Tabell  3.  Resultat  av  hierarkiska  multipla  regressionsanalyser  för  prediktion  av 
tillfredsställelse med egen respektive lagets prestation. 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
 
Baron och Kenny (1986) ställde upp tre kriterier för att man skulle kunna tala om en 
medieringseffekt.  (1)  Den  oberoende  variabeln  (i  detta  fall  ledarskap)  måste  ha 
signifikant effekt på potentiell mediator, i detta fall motivation. (2) Oberoende variabeln 
måste också ha signifikant effekt på beroende variabeln, i detta fall tillfredsställelse med 
egen respektive lagets prestation. (3) När mediatorn är med i analysen ska effekten av 
oberoende  variabeln  minska  helt  eller  delvis.  Av  tabell  3  framgår  att 
ledarskapsvariablerna bidrog signifikant till att förklara tillfredsställelse med både egen 
prestation  och  lagets  prestation.  När  motivationsvariablerna  sedan  tillfördes  var 
styrkorna  på  sambanden mellan  ledarskap och  prestation  i  princip  oförändrade  (och 
ökade till och med i några fall). Därför går det inte att tala om en medierande effekt av 
motivation eftersom det tredje av Baron och Kennys kriterier inte uppfylls. 

Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om och i så fall hur tränares ledarskap 
och spelares motivation hänger samman. Studien ville även undersöka hur spelarnas 
tillfredsställelse med deras prestation hänger samman med sin motivation och tränarens 
ledarskap.  Dessutom  undersöktes  det  i  fall  eventuella  effekter  av  ledarskapet  på 
spelarnas tillfredsställelse med deras prestation gick via motivation. 

Tränarbeteenden kunde alltså i denna studie predicera inre motivation hos utövarna och 
förklarade 17 % av variansen. Sammantaget förklarade ledarbeteendena en signifikant 
del av variansen i spelarnas inre motivation, vilket får ses som ett kraftfullt uttryck för 
tränarens möjlighet till påverkan på sina spelare. Inre motivation kopplas sedan starkt 
till  positiva  konsekvenser  för  både  beteenden,  affekter  och  kognition  i  form  av 
exempelvis  bättre  prestation,  positiva  känslor  och  bättre  lärande  som Vallerand  och 
Losier (1999) redogjort för. 

Egen prestation Lagets prestation
Steg 1 Steg 2 Steg 1 Steg 2

Steg 1: Demografi & ledarskap
Ålder
Antal spelade år i laget
Antal spelade år i karriären .18 .15 .07 .06
Social stöd .38*** .37*** .27* .28*
Träning & instruktion .05 .15 .19
Demokratiskt beteende .06 .05
Positiv feedback .01
Steg 2: Motivation
Inre motivation .03
Identifierad reglering .15 .10

.16
Extern reglering .15

.22*** .51*** .18** .23*
.29*** .05

-.23* -.09 -.16 -.14
-.09 -.04 -.06 -.03

-.01
-.21 -.27*

-.01 -.13 -.15

-.23

Introjicerad reglering -.03
-.02

Amotivation -.50*** -.18
R2

Δ R2
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Av variansen i inre motivation stod träning och instruktion för ett signifikant bidrag och 
ju  mer  av  detta  beteende  som spelarna  upplevde  från  sin  tränare  desto  större  inre 
motivation hade de. Ett  tänkbart  samband mellan ledarskap och motivation som kan 
förklara detta fynd är att stort fokus från tränaren på träning och instruktion leder till 
högre upplevd kompetens, som i så fall ger större självbestämd motivation, vilket i så 
fall  är  i  linje  med  två  av  de  tidigare  studierna  som  har  jämfört  LSS  med 
självbestämmandeteorin (Amorose & Horn, 2000, 2001). Fokuserar tränaren på träning 
och instruktion sker rimligtvis en utveckling i idrottslig kompetens som utövaren också 
noterar. Ökar upplevelsen av kompetens kommer också den inre motivationen att öka 
(Vallerand,  2001).  Eventuellt  ger  träning  och  instruktion  också  en  lägre  upplevd 
autonomi hos utövarna, på grund av att tränaren då troligen sköter om träningen utan 
nämnvärd inblandning från utövarna som Hollembeak och Amorose (2005) fann i sin 
studie. Denna effekt verkar inte ha fått någon nämnvärd betydelse i föreliggande studie. 

Det faktum att inte den näst mest självbestämda formen av motivation, identifiering, 
visades  signifikant  prediceras  av  träning  och  instruktion  på  liknande  sätt  som  inre 
motivation  kan  troligen  bero  att  reliabiliteten  för  dimensionen  identifiering  i  denna 
studie endast var .66 vilket är lägre än i andra publicerade studier och sannolikt på grund 
av att det endast fanns tre items som mätte detta konstrukt mot vanligtvis fyra items i 
den använda motivationsskalan. Alla ledarbeteendena förklarade en signifikant ökning i 
förklarad varians  i  identifiering i  steg 2 av regressionsanalysen dock utan att  någon 
enskild  ledarskapsvariabel  uppnådde  signifikans.  Tidigare  studier  som  har  jämfört 
motivation med ledardimensionerna i LSS har inte redovisat identifiering eller använt 
mätinstrument  för  motivation som mäter  denna dimension (Amorose & Horn,  2000, 
2001; Hollembeak & Amorose, 2005). 

I  likhet  med  Amorose  och  Horn  (2001)  verkade  inte  spelarna  i  föreliggande  studie 
automatiskt  föredra  ett  demokratiskt  beslutsfattande  från  sin  tränare.  Demokratiskt 
beteende  fanns  inte  vara  signifikant  för  någon  motivation  och  sambandet  mellan 
demokratiskt  beteende  och  tillfredsställelse  med  den egna  prestationen  var  negativt. 
Förmodligen  har  detta  delvis  att  göra  med  att  spelarna  inte  känner  sig  tillräckligt 
kompetenta för att vara inblandade i beslut som rör träningen och laget, vilket har visats 
vara en viktig faktor för huruvida utövare vill vara delaktiga eller inte (Chelladurai & 
Arnott, 1985). Det skulle också kunna vara så att idrottens struktur är sådan att tränaren 
ska ta många beslut på egen hand och att de personer som inte har något större behov av 
att få vara med och bestämma självselekteras ut ur systemet och de som blir kvar är de 
individer som har ett lägre behov av inflytande. Kanske kan här också finnas en skillnad 
mellan lagidrottare kontra individuella idrottare som ofta får ta ett större eget ansvar för 
sin  träning  och  utveckling  samtidigt  som  en  individuell  idrott  lättare  låter  sig 
individanpassas även om även dessa utövare tränar i grupp. I Hollembeak och Amoroses 
(2005) studie upplevde lagidrottare mer autokratiskt beteende jämfört med individuella 
idrottare. Det skulle kunna vara så att lagidrottare i än högre utsträckning än individuella 
idrottare  socialiseras in i  att  förvänta sig och föredra mindre demokratiskt beteende. 
Deltagarna i föreliggande studie var uteslutande lagidrottare. De kvinnliga basketspelare 
på universitetsnivå som Chelladurai och Arnott (1985) undersökte föredrog visserligen 
deltagande i  beslutsfattandet mer än männen, men också detta kan förklaras med att 
deltagarna  i  föreliggande studie  var  mellan  14 och 16 år  och borde  således  inte  ha 
uppnått  den  kompetens  som universitetsstuderande  gjort  och  därför  också  känna  att 
besluten som tas är för komplexa för dem.
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Inga  ledarbeteenden  i  den  aktuella  studien  kunde  förklara  spelarnas  mindre 
självbestämda  former  av  motivation  (introjicerad  reglering,  extern  reglering  och 
amotivation). På detta område finns inga resultat redovisade i den befintliga litteraturen 
som har använt LSS. Ingen tidigare studie tar upp att de varken har haft någon hypotes 
eller  undersökt samband mellan ledarbeteenden och mindre självbestämda former av 
motivation,  något  som kan ses  som att  det  är  anses  bättre  fokusera  på  vad  som är 
önskvärda beteenden snarare än att utreda vilka beteenden som ska undvikas. 

Att  inre  motivation  inte  kunde  predicera  tillfredsställelse  med  egen  eller  lagets 
prestation berodde sannolikt på att måttet på prestation i denna studie får anses ha vissa 
brister. Det är många faktorer som spelar in i hur nöjd man är med sin prestation. Ellis 
(1988) diskuterade den välkända problematiken med att bedöma sig själv och de flesta 
personer tycker att de ligger över genomsnittet. Därför kan detta mått vara bemängt med 
restriction-of-range problematik där det helt enkelt blir för små variationer i deltagarnas 
svar  för  att  kunna  utröna  vad  skillnader  beror  på.  Social  önskvärdhet  är  en  annan 
potentiell källa för problem med detta mått. Det är tänkbart att deltagarna inte ville visa 
sig missnöjda med sin prestation under säsongen då detta skulle kunna tolkas som ett 
missnöje med sin egen person, ett bevis på att man inte räcker till.  Kanske hade en 
annan mätmetod än självskattning på den frågan gett ett annat utfall. Andra tänkbara 
mått på spelarnas prestation skulle kunna vara en oberoende observatör eller tränarens 
bedömning. Tränarens bedömning riskerar dock att bli en självuppfyllande profetia där 
tränaren bedömer att spelaren är på ett visst sätt och sedan beter sig på träningar och 
matcher som om detta vore sant för alltid. Dessutom svarar inte frågan hur nöjd jag är 
med  min  prestation  på  annat  än  hur  jag  upplever  min  prestation  utifrån  vilka 
förväntningar jag hade. Frågan är med andra ord inte ett perfekt mått på prestation. 

Däremot hade ålder i denna studie ett samband med mindre självbestämda former av 
motivation genom att  ökad ålder ledde till  högre extern motivation och amotivation. 
Detta fynd är intressant utifrån vetskapen att ungdomar slutar med idrottande när de blir 
äldre.  Amotivation  korrelerar  med  avhopp  från  idrott  som  betecknas  som  burnout 
(Sarrazin  et  al.,  2001).  Smoll  och  Smith  har  dock  i  sina  interventioner  med 
ungdomstränare  lyckats  få  fler  utövare  att  återvända  till  idrotten  nästkommande 
säsongen  än  kontrollgrupper  som inte  deltagit  i  tränarprogrammet  (Smoll  & Smith, 
1989). Denna skillnad var så stor som 21 procentenheter (26 % mot 5 %) utan att andra 
faktorer som vinstprocent varierade (Barnett et al., 1992). De ledarbeteenden som mäts i 
denna  studie  är  i  grund  och  botten  avsedda  att  tolkas  som  positiva,  med  möjligt 
undantag av autokratiskt beteende som ändå inte ingick i analysen.  Detta gör att  de 
negativa beteenden som eventuellt leder till amotivation inte fångades upp på samma 
sätt som de kan göra i observationsinstrumentet som  Smith et al.  (1977) utvecklade. 
Hade  detta  instrument  använts  hade  kanske  andra  ledarbeteenden,  som  exempelvis 
ignorerande  eller  straffande  teknisk  instruktion,  kunnat  förklara  en  del  av  spelarnas 
amotivation.

Tidigare  studier  har  förutom samband  mellan  amotivation  och  avhopp  funnit  att  ett 
egoinvolverat klimat i gruppen leder till större andel avhopp än ett uppgiftsorienterad 
gruppklimat (Sarrazin et al., 2001). Kanske kan fokus på träning och instruktion vara ett 
effektivt  redskap för tränaren även om det i  denna studie inte på ett  signifikant sätt 
kunde negativt  korreleras med amotivation.  Om inte på ett  direkt  sätt  så åtminstone 
genom att påverka gruppklimatet så att det blir uppgiftsorienterat. Detta kräver dock att 
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jämförelser och utvärderingar sker enligt Petersons (2007) principer där varje individ 
endast  ska jämföras  mot sig själv  i  sin egen utveckling så att  inte  social  jämförelse 
uppstår med än nödvändigt. Resultatet att ökad ålder ger högre amotivation var inget 
som antogs innan studien, men har klara implikationer för de tränare som vill behålla 
utövare längre upp i åldrarna och något som tränare behöver ta ställning till. Frågan är 
vad som implicit leder till att äldre utövare känner större motivation och hur detta kan 
förebyggas och genom vilka tränarbeteenden är något som ligger utanför denna studie. 
Här behövs mer framtida forskning för att ta reda på vilka faktorer som kan ligga bakom 
en stigande amotivation med ökande ålder. 

Tillfredsställelse med sin egen prestation förklarades till väldigt stor del av amotivation 
genom ett  negativt  samband,  vilket  än  en  gång  belyser  vikten  av  att  få  fram  mer 
självbestämda former av motivation hos spelarna. Hela 51 % av den totala variansen i 
tillfredsställelsen  med  sin  egen  prestation  förklarades  av  kontrollvariabler, 
ledarbeteenden  och  motivation.  Socialt  stöd  från  tränaren  visade  sig  ha  ett  positivt 
samband  med  hur  nöjd  spelaren  är  med sin  prestation  vilket  stämmer  överens  med 
tidigare  fynd  som menar  att  ungdomsidrott  handlar  om att  utveckla  färdigheter  och 
glädje  och  att  socialt  stöd  därför  är  absolut  nödvändigt  (Weiss  & Friedrichs  1986). 
Däremot  har  det  spekulerats  i  att  det  finns  en paradox i  vinnande lag  kontra  nöjda 
spelare på så vis att socialt stöd även har visat sig ha ett negativt samband med lagets 
prestation  (Weiss  &  Friedrichs,  1986).  Här  är  det  dock  svårt  att  veta  det  kausala 
sambandet då det inte alls är otänkbart att tränare för lag som förlorar mycket behöver 
ägna sig åt mer socialt stöd än tränare för lag som vinner istället för att mängden socialt 
stöd leder till lägre vinstprocent. Hursomhelst handlar denna studie om ungdomar som 
spelar  ungdomsbasket  och  inte  senioridrottare  där  vinstprocent  ses  som  mer 
betydelsefullt för de inblandade. Därför kan det faktum att socialt stöd hade ett positivt 
samband  med tillfredsställelse  med  lagets  prestation  ses  som ett  tecken på  att  även 
prestationer på gruppnivå för deltagarna i studien handlade om att utveckla färdigheter 
och glädje. Dock är måttet på spelarnas tillfredsställelse med lagets prestation också ett 
föremål för bedömning av prestationen i förhållande förväntningarna från spelarna och 
inte nödvändigtvis en funktion av vinstprocent. Tidigare forskning har även visat att det 
finns  ett  klart  större  samband  mellan  tränarens  ageranden  och  positiva  attityder  till 
idrotten än vinstprocent för laget (Cumming et al., 2007; Smith, et al., 1983). 

Socialt stöd uppvisade även en trend, om än icke-signifikant, att ha ett ökande positivt 
bidrag till  mer självbestämda motivationstyper. I likhet med detta fann Amorose och 
Horn (2001) att höga nivåer av socialt stöd ledde till högre inre motivation hos utövarna. 
I litteraturen som redogjorts för fanns stöd för att flickor i den ålder som undersökts i 
denna studie påverkas mer av tränarens bedömningar och samtidigt att tränaren kan göra 
störst  skillnad  för  de  utövare  med sämre  självkänsla  (Smoll  & Smith,  1990).  Detta 
tillsammans med att socialt stöd i resultatet tydligt bidrog till att förklara en positivare 
upplevelse av spelarnas prestationer tyder på att socialt stöd är något som är viktigt för 
tränare för flickor i tonåren att ha med i sitt agerande. I amerikanska studier har det 
visats att tränare för 15-åringar ger både mindre socialt stöd och träning och instruktion 
än tränare för motsvarande gymnasiet och universitetsnivå (Jambor & Zhang, 1997) och 
att detta är vad utövare i denna ålder förväntar sig jämfört med utövare som är äldre 
(Chelladurai & Carron, 1983). En större fokusering från tränaren på dessa två områden 
från  yngre  tonåren  kanske  kan  stimulera  flickors  fortsatta  idrottande  längre  upp  i 
åldrarna.
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Effekten  av  tränarens  ledarskap  på  spelarnas  tillfredsställelse  med  sin  prestation 
medierades inte av motivation då det tredje av Baron och Kennys (1986) kriterier, när 
motivationsvariablerna tillfördes i steg 2 av regressionsanalysen minskade inte styrkorna 
på sambanden mellan ledarskap och prestation, inte uppfylldes. Vad detta berodde på är 
oklart,  men  prestation  är  vanskligt  att  mäta  eftersom det  påverkas  av  många  olika 
faktorer  som  är  utanför  spelarnas  påverkan  såsom  kvalité  på  motståndare  och 
medspelare (Horne & Carron, 1985). Tillfredsställelse med prestationen bör även det 
vara  påverkat  av  en  rad  yttre  faktorer  och  dessutom  i  relation  till  spelarens  egna 
förväntningar och därför kan ledarskapet ha ”försvunnit i mängden” av andra variabler 
som inte kontrollerades för i denna studie. 

Metoddiskussion
Alla mått i denna studie uppmättes med samma metod, nämligen skattningsskalor, och 
det finns därför en viss risk för att uppvisade sambanden överskattats då mätmetoden 
kan vara behäftad med bias och kanske inte fångar hela det konstrukt som avses. LSS 
har kritiserats för att bara beröra en del av en större mängd ledarbeteenden och endast 
fokusera på frekvensen av dessa (Hollembeak & Amorose, 2005). Föreliggande studie 
kan  därför  inte  uttala  sig  om  andra  viktiga  faktorer  såsom  motivationsklimatets 
inriktning på uppgifts- eller  egoinvolvering.  En annan kritik mot LSS är att  den har 
uppvisat en bristande faktorstruktur (Zhang et al.,  1997) som även var fallet i  denna 
undersökning. Ett fåtal items verkade redan innan datainsamlingen ha låg face validity, 
som exempelvis ”min tränare bjuder hem spelarna” som kanske inte riktigt fångar det 
som borde ingå i  socialt  stöd.  Dock är  det  väldigt  få  studier  som har  redogjort  för 
bristande faktorstruktur i instrumentet och den reviderade versionen (Zhang et al., 1997) 
kan  knappast  sägas  ha  revolutionerat  ledarskapsforskning  inom  idrott.  Vad  detta 
minimala användandet av en förmodat förbättrad version beror på är svårt att säga då det 
efter 1997 har förekommit studier med originalskalans engelska version. I denna studie 
visade sig fyra av de fem dimensionerna i LSS bestå av flera faktorer. Tidigare studier 
har dock använt dessa dimensioner och det är på resultat från dessa som mycket av den 
vetenskapliga kunskap som finns inom området idag är baserad. En revidering av den 
svenska versionen kan vara på sin plats i framtiden för att komma åt mer kunskap om 
hur utövare och tränare ser på ledarskap.

Den  svenska  versionen  av  mätinstrumentet  för  motivation,  SMS  (Peter  Hassmén, 
personlig kommunikation), finns inte använt i någon tidigare publicerad studie vilket ger 
en visso osäkerhet angående reliabiliteten och validiteten för instrumentet. Dock visade 
faktoranalyserna i föreliggande studie på en god faktorstruktur och Cronbachs alpha var 
tillfredsställande.  Därför  får  den  svenska  versionen  av  SMS anses  som ett  väl  valt 
instrument för att mäta motivationen hos spelarna, särskilt som resultaten i föreliggande 
studie  för  instrumentet  var  i  linje  med  de  som  har  rapporterats  för  den  engelska 
versionen (Li & Harmer, 1996; Pelletier et al., 2007). 

Då detta var en tvärsnittsstudie går det inte att uttala sig om kausalitet även om det finns 
andra som har gjort longitudinella studier på tränarbeteenden och konsekvenser av dessa 
(Hollembeak & Amorose, 2005; Smoll & Smith, 1989). Ett resonemang som har förts 
fram angående kausalitet är att ”det är troligt att tränarbeteenden inledningsvis formar 
attityder, men att över tid spelarattityder kan påverka framtida beteenden från tränaren. 
Det  kan  också  vara  fallet  att  utövarnas  attityder  gentemot  tränaren  influerar  deras 
upplevelser  och  senare  återgivning  av  tränarens  beteende”  (Smoll,  Smith,  Curtis  & 
Hunt, 1978, sid 539). Sannolikt kan det vara så att en tränare som upplever att spelarna 
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har hög amotivation och gör saker motvilligt tar till mer kontrollerande beteenden. Detta 
kommer  i  sin  tur  knappast  att  främja  spelarnas  självbestämda  motivation  eller  den 
integreringsprocess  som  Deci  et  al.  (1994)  fann  stöd  för  kunde  ske  om  tränaren 
tillhandahöll  förklaringar  för  tråkiga  aktiviteter,  valmöjligheter  för  spelarna  eller 
erkände deras negativa känslor inför aktiviteten. Och tvärtom om tränaren upplever sina 
spelare  som starkt  inre  motiverade  är  det  troligt  att  denna  tränare  beter  sig  på  ett 
annorlunda sätt i framtiden. Högt motiverade spelare kan också tänkas uppleva och/eller 
skatta sin tränare mer positivt än spelare med lägre motivation. En longitudinell studie 
kunde med fördel undersöka detta samband vidare. Tidigare studier har också föreslagit 
att motivationen fluktuerar som en funktion av vilken fas på säsongen som utövaren 
befinner sig (Hollembeak & Amorose, 2005). Detta är ytterligare argument för att följa 
idrottsutövares  motivation  och  upplevelse  av  ledarskapet  under  en  längre  tid  som 
exempelvis en hel säsong. 

Vi vet inget i denna studie om hur spelarnas upplevelser skiljer sig från deras förväntade 
eller  önskade  tränarbeteende.  Dessa  skillnader  ska  enligt  Chelladurai  (1990)  vara 
upphov till  konsekvenser  såsom tillfredsställelse.  Dock har  Chelladurai  et  al.  (1988) 
också redovisat att upplevt ledarskap kunde förklara större del varians hos utövarnas 
tillfredsställelse än vad skillnaderna kunde. Trots dessa begränsningar med studien kan 
den ändå ge ett värdefullt tillskott till  kunskapen som tränare där det framförallt blir 
tydligt  med  sambandet  mellan  ledarens  agerande  och  inre  motivation  hos  spelarna. 
Generaliseringsmöjligheterna från denna studie sträcker sig framförallt till flickgrupper i 
tonåren inom lagidrotter då det finns stöd för att skillnader mellan lag- och individuella 
idrottare (Riemer & Chelladurai, 1995), mellan könen (Chelladurai & Arnott, 1985) och 
mellan  olika  åldrar  (Weiss  &  Friedrichs,  1986)  i  upplevelser  och  preferenser  av 
ledarskap. Innan mer långtgående generaliseringar kan göras behövs replikering med 
andra idrotter, pojkar och fler åldersgrupper. 

Slutsatser
Den  aktuella  studien  visar  på  att  tränaren  kan  hjälpa  spelarna  att  utveckla  mer 
självbestämd motivation. Detta kan ske genom fokusering på träning och instruktion. 
Detta  tränarbeteende  visade  sig  kunna  predicera  inre  motivation  som  är  extremt 
betydelsefullt för bra prestationer (Gillet et al., 2009), men också för att kunna behålla 
ungdomar  inom  idrotten  (Sarrazin  et  al.,  2001).  Om  antagandet  att  träning  och 
instruktion  predicerar  inre  motivation  genom att  spelarens  upplevelse  av  kompetens 
påverkas positivt stämmer, som självbestämmandeteorin föreslår, innebär det att tränare 
även har en viktig roll när det gäller att också få spelaren att själv uppleva sina framsteg 
och värdesätta dessa.  Även om en utveckling rent ”objektivt” sker är  detta inte lika 
värdefullt  som  om  spelaren  själv  upplever att  en  utveckling  sker.  Det  faktum  att 
amotivation så starkt kunde predicera tillfredsställelse med den egna prestationen tyder 
också på det samband som en rad författare (se exempelvis Gillet et al., 2009; Hagger & 
Chatzisarantis,  2007;  Sarrazin  et  al.,  2001)  har  noterat,  nämligen  att  självbestämd 
motivation mer eller  mindre är  nödvändigt för att  både prestera väl och stanna kvar 
inom idrotten, och i denna studie också för att vara tillfredsställd med sin prestation. 
Tränaren bör även ägna sig åt att ge socialt stöd till spelarna då sambandet var positivt 
till  tillfredsställelse  med  prestation.  Socialt  stöd  innebär  att  tränaren  bryr  sig  om 
välbefinnandet hos individerna i gruppen och försöker att skapa ett varmt gruppklimat 
med  personliga  relationer  mellan  individerna.  Denna  typ  av  tränarbeteenden  har 
föreslagits vara än viktigare för flickor än pojkar (Smoll & Smith, 1990). Socialt stöd 
har för universitetsidrottare visats korrelera negativt med inre motivation (Amorose & 
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Horn, 2000, 2001) men i denna studie var tendensen den motsatta vilket sannolikt beror 
på att  deltagarna i denna studie var ungdomar i  yngre tonåren.  Som Carlson (1991) 
redovisat för ger personligt engagemang och stort intresse för individen även utanför 
idrotten långtgående positiva effekter för unga idrottsutövare som sedermera når eliten. 
De intervjuade kvinnorna i Carlsons studie uppgav detta i avsevärt större utsträckning 
än männen. Resultaten i föreliggande studie pekar åt samma håll. 
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