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Achievement Goal Theory (AGT) utgår ifrån att alla individer vill visa 

sin kompetens vilket tar sig uttryck i två målinriktningar; ego och task. 

Individen påverkas av omgivningen som driver ett motivationsklimat 

som kan uttryckas i samma typer av målinriktning. 

Motivationsklimatet och målinriktningarna anses påverka hur 

individen agerar och hanterar t.ex. ängslan/oro och prestation. Denna 

studie behandlar samband mellan individuella målinriktningar, 

upplevt motivationsklimat drivet av tränare, träningskamrater och 

föräldrar, tävlingsrelaterad ängslan/oro och upplevd prestation. 

Undersökningsdeltagare var femtonåriga svenska ungdomar som 

tävlade i alpin utförsåkning (N=56). Multipel regressionsanalys 

användes för att analysera samband och signifikanta 

förklaringsvarianser. Störst bidrag från omgivningen på 

tävlingsrelaterad ängslan/oro verkade mammor ha (negativt bidrag). 

Kamrater var viktigare för individen än övrigt socialt stöd. Den alpina 

gruppen var mer ego-orienterad jämfört med resultat i studier med 

andra ungdomar i samma ålder och uppvisade en individuell 

målorientering som snarare motsvarade äldre elitidrottares, samtidigt 

som den relativt sett skattade ett lägre taskinriktat motivationsklimat. 

 

 

Vad är det som gör att det är kul att idrotta och tävla? Hur drivs motivationen och kan 

den påverkas? Hur påverkas motivation och prestation av omgivningen? Vad är det som 

gör att vissa idrottare är mer nervösa och oroliga när de tävlar? Dessa är några frågor 

som forskningen inom idrottspsykologi försöker förklara. Denna studie behandlar några 

av de variabler som motivationsforskningen inom idrottspsykologi studerat och 

koncentrerar frågeställningarna till ett ungdomsperspektiv.  

 

Målorienteringsteorier 

Motivationsteorier har varit viktiga grundpelare i idrottspsykologisk forskning sedan 

tidigt 90-tal då forskning som fokuserat på skolmiljö vidareutvecklats och applicerats i 

olika idrottssammanhang (Harwood & Biddle, 2002). 1989 presenterade Nicholls sin 

målorienteringsteori (Achievement Goal Theory, AGT). Målorienteringsteorin har 

renderat utveckling av olika mätinstrument och ett flertal studier med idrottspsykologisk 

inriktning (t.ex. Duda & Treasure, 2006; Harwood & Biddle, 2002; Treasure & Roberts, 

1995).  

 

AGT tar sin utgångspunkt i att alla individer vill visa sin kompetens och att 

uppfattningen av den egna förmågan i sin tur är avgörande för motivationsbeteenden. 

Huvudteorin i AGT är att det finns individuella skillnader i hur individerna uppfattar/ser 

på sin förmåga och hur de bedömer sin egen prestation. Dessa skillnader tar sig uttryck i 
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olika målinriktningar som kan delas in i två huvudspår (ego och task) (t.ex. Harwood & 

Biddle, 2002; Smith, Balaguer & Duda, 2006; Treasure & Roberts, 1995). Den task-

inriktade innebär att individen främst fokuserar på själva ansträngningen, att utföra en 

uppgift, att prestera utifrån sin egen förmåga och/eller att lära sig något nytt. Individens 

utvärdering huruvida hon har lyckats eller misslyckats och utvärderingen av den egna 

kompetensen utgår i detta fall från en självutvärdering utifrån det fokus man haft, d.v.s. 

det som grundar sig i den egna förmågan och ansträngningen. För den ego-inriktade 

ligger fokus på att visa sig bättre alternativt undvika att visa sig sämre än andra. Den 

som är mer ego-inriktad baserar sin utvärdering av förmåga och/eller misslyckande på 

social jämförelse. Vilken inriktning man tar påverkas av mognad, dispositionella 

faktorer och situation/miljö (t.ex. Harwood & Biddle, 2002; Smith et al., 2006; Treasure 

& Roberts, 1995).  

 

En viktig del i AGT som Nicholls påpekade var att de båda målinriktningarna är 

ortogonala, d.v.s. att de är okorrelerade och oberoende av varandra. En individ kan vara 

både ego- och task-inriktad och i olika omfattning för samma uppgift. De två 

målinriktningarna är alltså inte sina motsättningar utan individer har olika nivåer för hur 

pass mycket vardera målinriktning dominerar och kan för samma situation ha både hög 

ego och hög task eller låg ego och låg task och alla andra kombinationer av de två 

dimensionerna (Smith et al., 2006).  

 

En individs målorientering kan variera i olika sammanhang. I en studie med 

tennisspelare undersöktes olika målinriktning vid träning och tävling och forskarna fann 

att spelarnas målinriktning kunde vara olika vid träning respektive tävling för samma 

individ (van de Pol & Kavussanu, 2011). Forskarna fann också stöd för hypotesen att 

taskorientering predicerar glädje/intresse positivt i både tränings- och 

tävlingssammanhang och drar slutsatsen att oavsett sammanhang så är en task-inriktad 

målorientering det som borde stödjas (van de Pol & Kavussanu, 2011).  

 

Målorienteringsstudier med både ungdomar och vuxna idrottare har visat att relativt hög 

ego-orientering inte är maladaptiv om den också är kopplad till åtminstone moderat 

taskorientering (Harwood, Cumming & Fletcher, 2004; Smith et al., 2006).   

 

Socialt stöd och motivationsklimat 

1992 följde Ames upp med en utveckling av Nicholls’ teorier genom att lägga till 

begreppet motivationsklimat som en avgörande faktor som påverkar vilken inriktning 

(ego eller task) den enskilda individen tar för sina mål (Harwood & Biddle, 2002; 

Treasure & Roberts, 1995).  

 

Typen av motivationsklimat som drivs av tränare påverkar individers målorientering. I 

en longitudinell studie med unga idrottare (9-13 år) kunde ett taskinriktat klimat (s.k. 

mastery) kopplas till signifikanta ökningar av individuell taskorientering och 

minskningar i egoorientering på slutet av träningssäsongen. Forskarna fann även 

signifikanta samband mellan egoinriktat motivationsklimat (s.k. performance) och 

ökning i individuell egoorientering (Smith, Smoll & Cumming, 2009).  

 

Enskilda studier och meta-analyser pekar på att ett masteryklimat drivet av tränare, 

föräldrar och träningskamrater leder till både positiva individuella effekter och 
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framgång (t.ex. Cumming, Smith, Smoll, Standage & Grossbard, 2008; Duda & 

Treasure, 2006; Harwood & Biddle, 2002; Treasure & Roberts, 1995). Många av 

studierna har behandlat en av variablerna (tränare/föräldrar/träningskamrater) i relation 

till målorientering och motivationsklimat och förslag på studier där fler 

omvärldsfaktorer omfattas samtidigt har förts fram (Smith et al., 2006).  

 

Samband mellan målorienteringsstilar, motivationsklimat, prestation och känslolägen 

Rapporter under 90-talet har visat motstridiga resultat med avseende på kopplingar 

mellan olika målorienteringar och emotioner. Ntoumanis och Biddle (1999) verifierade i 

sin metaanalys (33 oberoende studier, N=6515-6556) det positiva sambandet mellan 

taskorientering och positiv affekt. Då variansen ej var homogen undersöktes även olika 

moderatorer som påverkar sambanden mellan task/ego och positiv/negativ affekt. Tre 

variabler som man fann påverkade sambanden var typ av sammanhang för fysisk 

aktivitet (d.v.s. skola, tävling, fritid), ålder (d.v.s. skola, universitet) och tid för mätning 

(d.v.s. träning, tävling). Sambandet taskorientering - positiv affekt var starkare vid 

jämförelser för yngre deltagare (t.o.m. gymnasiet) jämfört med äldre och då mätningar 

utfördes vid träning jämfört med vid tävling. Yngre taskorienterade individer tenderade 

att uppleva mer oro och anspänning (negativ affekt) än äldre task-orienterade individer. 

Låg negativ affekt hos tävlande individer visade mycket starkare samband med hög 

taskorientering jämfört med individer som utförde fysisk aktivitet som ordinär 

fritidssysselsättning. Motivationsklimatets betydelse för samband mellan målorientering 

och emotioner pekas ut som en möjlig förklaring till heterogeniteten i resultaten i de 

olika studierna och ansågs vara intressanta variabler för vidare utforskning liksom 

könsskillnader och upplevelse av egen prestation. (Ntoumanis & Biddle, 1999). 

 

Vazou, Ntoumanis och Duda (2006) fann stöd för motivationsklimatets påverkan på 

ängslan/oro och glädje hos unga engelska idrottare (N=493, ålder 12-17). Ett upplevt 

ego-inriktat (performance) tränarklimat framstod som den enda prediktorn för 

ängslan/oro medan glädje predicerades positivt av task-inriktade (mastery) klimat både 

av tränare och träningskamrater.  

 

Ungdomar påverkas olika mycket av omgivningen i olika åldrar. Chan, Lonsdale och 

Fung (2012) jämförde påverkan av socialt stöd (tränare, föräldrar, träningskamrater) hos 

simmare i Hong Kong och kom fram till att barngruppen (9-12 år) påverkades mer av 

mödrarna medan ungdomsgruppen (15-18 år) påverkades mer av träningskamraterna. 

Påverkan från tränaren tog sig olika uttryck i båda grupperna (Chan et al., 2012). Dock 

kunde, i motsats till Vazou et al. (2006), inga samband hittas mellan tränarklimat och 

ängslan/oro i någon av åldersgrupperna (Chan et al., 2012).  

 

I en jämförelse av målorientering och upplevelse av föräldrars påverkan hos brittiska 

fotbollsungdomar (12-16 år) med olika satsning/nivå (elit/icke-elit) visade 

elitungdomarna signifikant högre taskinriktning. Studien pekar på att task-inriktning 

och ett motivationsklimat med föräldrar som värderar ansträngning och lärande kan 

understödja högre nivåer av sportsliga prestationer (Kavussanu, White, Jowett & 

England, 2011).  

 

Forskning på elitidrottare har visat att motivationsklimatet har en effekt på 

prestationsinriktad ängslan. Abrahamsen, Roberts och Pensgaards (2008) studie med 
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norska elitidrottare pekar på att motivationsklimatet påverkar prestationsinriktad 

ängslan/oro mer än idrottarnas egna målinriktningar (ego/task). Elitidrottare verkar vara 

känsliga för både förändringar i motivationsklimatet och uppfattningar av sin egen 

förmåga. Den mest gynnsamma kombinationen för båda könen med avseende på 

minimering av ängslan/oro anses vara individer med både ego och taskorientering och 

som uppfattar sitt motivationsklimat vara taskorienterat (mastery) (Abrahamsen et al., 

2008).  

 

Upplevd prestation 

Den individuella målorienteringen kan också ha samband med den upplevda 

prestationen. Smith et al. (2006) fann att personer med moderat egoorientering 

tillsammans med låg taskorientering upplevde sin prestation lägre än de deltagare 

(yngre idrottare; 9-12 år) som rapporterade hög egoorientering tillsammans med 

moderat taskorientering.   Studien täcker dock inte orsakssamband och -beroenden 

vilket pekas ut som ett intressant område att utforska. En studie över olika samband 

mellan tävlingsrelaterad ängslan/oro, upplevt motivationsklimat och upplevd prestation 

hos kvinnliga och norska elitidrottare (Abrahamsen et al., 2008) visade att upplevd 

prestation predicerade ängslan/oro men verkade inte ha någon påverkan på 

motivationsklimatet. 

 

Alpin utförsåkning och tävlingsupplägg 

Sveriges Skidförbund är indelat i 5 regioner. Varje region är i sin tur indelade i distrikt. 

Det finns fyra discipliner: Störtlopp, Super-G, Storslalom och Slalom. Barn och 

Ungdomsåkarna (upp till 16 år) får bara tävla i tävlingar i sin egen åldersgrupp. Utöver 

detta gäller att man behöver tillhöra en klubb. Tävlingarna regleras även geografiskt och 

på olika nivå (klubb, distrikt, region, nationell). Svenska Skidförbundet måste godkänna 

alla tävlingar som arrangeras (förutom klubbtävlingar som bara genomförs inom 

klubben). Framförallt avgör den egna ambitionen hur mycket man tävlar i de olika 

åldrarna. Det år man fyller 17 blir man junior. Det år man fyller 22 blir man senior 

(Svenska Skidförbundet, alpint, 2012). 

 

USM (Ungdoms SM)-kvalserier arrangeras för åkare i åldern 15-16. Kvalserierna 

fungerar ungefär som världscupen fast i mindre omfattning och med skillnaden att varje 

åk räknas (istället för varje tävling). Åkarna får alltid starta andra åket oavsett placering 

och även om de åkt ur eller diskats i första. Åkarna får poäng efter resultat för varje 

genomfört åk och dessa sammanställs i en lista. I USM-kvalen tävlar man på 

regionsnivå (Svenska Skidförbundet, alpint, 2012). 

 

Varje år avslutas med en USM-final där alla regioner deltar. För att deltaga i finalen 

krävs att åkaren har startat i minst hälften av de kval-åk som genomförts i respektive 

region under tävlingssäsongen (Svenska Skidförbundet, alpint, 2012). Tävlingssäsongen 

sträcker sig från januari till mitten av mars. Under resten av året tränar åkarna mer eller 

mindre intensivt och i olika omfattning både på barmark och på snö. För att klara av att 

tävla i skidåkning krävs både styrka, spänst och kondition. 

 

Alpin utförsåkning är en individuell tävlingssport som kräver ett stort engagemang av 

föräldrar både vid träning och tävling i ungdomsåren. Snöträning under hösten sker ofta 

i lägerform och tävlingar genomförs på andra ställen än hemma. För att genomföra 



5 

 

tävlingar krävs ett antal funktionärer som ofta är föräldrar till de tävlande. Generellt 

finns det inga uttagningskrav som kan kopplas till prestation eller konkurrens mellan 

åkare för att få vara med i en tävling. Själva tävlingsmomentet är visserligen 

individuellt men många av de komponenter (socialt sammanhang, träningskamrater, 

tränare, träningskultur) som finns i lagsporter, finns även i denna sport då åkaren ofta 

tränar tillsammans med andra. Individens prestationskrav formas helt av individen själv 

vilket kan antas bero av ett antal variabler som t.ex. individens egna resultatorientering 

och det sociala stöd och klimat som formas av föräldrar, tränare och träningskamrater. 

 

Syfte 

En hel del studier med barn och ungdomar har publicerats (t.ex. Chan et al., 2012; 

Ntoumanis & Biddle, 1999; Smith et al., 2006; Vazou et al., 2006) som stödjer de 

underliggande teorierna i AGT och hur de påverkar motivationsbeteenden, prestation 

och individers känslolägen. Alla resultat är dock inte entydiga och flera studier 

avgränsas med fokus på enskilda variabler för motivationsklimat eller har utförts i helt 

andra kulturer. I flera fall representerar undersökningsdeltagarna ett brett spann i både 

ålder och sammanhang (skolidrott, fritid, elit, träning, tävling). Få studier med yngre 

deltagare från Norden har publicerats (t.ex. Abrahamsen et al., 2008).  

 

Denna studie syftar till att undersöka sambanden mellan individuella målorienterings-

stilar (task/ego), tre dimensioner av socialt stöd (d.v.s. motivationsklimat drivet av 

tränare, kamrater, föräldrar), tävlingsrelaterad ängslan/oro och upplevd prestation hos 

unga alpina utförsåkare som tävlar på USM-nivå.  

 

Ett ytterligare syfte är att undersöka huruvida och i så fall i vilken utsträckning 

tävlingsrelaterad ängslan/oro och upplevd prestation kan förklaras av olika 

målorienteringsstilar och socialt stöd.  

 

Baserat på tidigare forskning ställdes hypoteserna att ett masteryklimat skulle predicera 

positivt upplevd prestation och dämpa ängslan/oro samt att träningskamrater och tränare 

skulle ha högre påverkan på individen än föräldrar i ungdomsåren (15 år och uppåt). Då 

genomgångna studier delvis visar olika resultat i övrigt antogs inga andra hypoteser. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagare rekryterades under Ungdoms SM för U15 (åkare födda 1998). 

Ungdoms SM arrangerades under en vecka och möjlighet att deltaga i studien gavs 

framförallt under träningsdagarna före tävlingsdagarna. Första tävlingsdagen deltog 119 

åkare (66 flickor, 53 pojkar) från hela Sverige. 

 

Av dessa var det 58 åkare som fyllde i enkäten. Två flickor valde att avbryta då de hade 

mellan en tredjedel och hälften kvar av frågorna att fylla i. Båda dessa deltagare har 

tagits bort helt ifrån datamängden, dvs N=56 (34 flickor, 22 pojkar).  

 

Svarsfrekvensen för de ungdomar som erbjöds deltaga i undersökningen var 48,7%. Det 

fanns också vissa snedfördelningar i svarsfrekvensen i förhållande till vilken region 
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ungdomarna tillhörde där framförallt region 2 (Jämtland/Härjedalen) och även region 4 

(Stockholm och Mälardalen) visade en mycket högre svarsfrekvens per antal åkare. En 

viss del av bortfallet kan förmodligen förklaras i att det är svårt att motivera ungdomar 

att fylla i en enkät utan att de ser ett eget intresse eller får påtryckning någon annanstans 

ifrån. Den högre svarsfrekvensen i region 2 och 4 berodde förmodligen på att det i dessa 

regioner fanns ”ambassadörer” bland ledare och föräldrar som hjälpte till att 

marknadsföra deltagande. En del bortfall kan också förklaras av en tveksam inställning 

från föräldrar som i sin tur påverkade deltagandet. Bortfallet leder till svårigheter att 

generalisera resultaten.  

 

Procedur och material 

Godkännande att genomföra studien inhämtades i förväg hos Svenska Skidförbundet. 

Inbjudan att deltaga tillsammans med ett informationsbrev om förälders samtycke 

skickades ut till alla föräldrar via arrangören av Ungdoms SM och de regionkontakter 

som de fått. Förälders samtycke inhämtades via mail, via en regionsamordnare som 

sammanställde lista eller genom påskrift på plats.  

 

De flesta deltagarna fyllde i enkäten den andra dagen under USM-veckan då det var 

träningsåk på tid med nummerlapp. Plats gjordes i lokalen så att var och en kunde svara 

individuellt. Enkäten bestod av nio olika delar (täcker in flera variabler än vad som 

behandlats i denna studie) och var i två varianter med samma frågor men olika ordning 

på de olika delarna. De olika varianterna delades ut enligt principen varannan A, 

varannan B. Det tog 20-30 minuter att fylla i enkäten. 

 

Mätinstrument 

Två av de mest etablerade mätinstrumenten som använts för att mäta resultatorientering 

(t.ex. Liukkonen & Leskinen, 1999; Smith et al., 2009) är Task and Ego Orientation in 

Sport Questionnaire (TEOSQ; Duda och Nicholls, 1992) och Perceptions of Success 

Questionnaire (POSQ; Roberts, Treasure & Balague, 1998). Mätinstrumenten är 

snarlika och mäter individens målinriktningar i Task och Ego-dimensionerna. De 

bakomliggande faktorerna/definitionerna i POSQ som använts för att mäta task är 

”effort”, ”self-improvement”, ”learning a task” och ”task mastery”. För ego är det 

”superior ability” och “better than others” (Roberts et al., 1998).  

 

TEOSQ och POSQ har utgjort grunden för utveckling av liknande instrument för att 

mäta motivationsklimat som påverkas av t.ex. tränare och träningskamrater (t.ex. 

Liukkonen & Leskinen, 1999; Newton, Duda & Yin, 2000; Smith et al., 2009). Svenska 

översättningar finns för TEOSQ (Carlsson, 1997) och POSQ (Christensen, 2010). 

 

Målorientering 

Åkarnas målorientering mättes med en ny svensk översättning (POSQ-CH-Svensk) av 

POSQ Children’s Version (Roberts et al., 1998). Barnversionen har visat sig ha god 

validitet i yngre tonår (Roberts et al., 1998). En tidigare svensk översättning av POSQ 

för vuxna (Christensen, 2010) användes som referens vid översättningen. Back-to-back 

översättning gjordes med en brittisk-född kvinna som har egna barn och som är gift med 

en svensk man och lever i Sverige.  
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POSQ-CH-Svensk bestod liksom originalet av 12 påståenden med två underskalor (6 + 

6) som mäter task- respektive ego-orientering. Alla påståenden inleddes med ”Jag 

känner mig som mest framgångsrik i idrott när:” Ego-påståendena lydde under temat att 

jämföra sig med andra (t.ex. ”…jag vinner över andra”, ”…jag får visa andra att jag är 

bäst”). Task-påståendenas inriktning var att överträffa sig själv (t.ex. ”…jag anstränger 

mig hårt”, ”…jag lyckas med något jag inte klarat förut”). Undersökningsdeltagarna 

ringade in den grad på en 5-gradig Likertskala (A, B, C, D, E) de tyckte påståendet 

passade bäst in på dem själva.  

 

Motivationsklimat Coach  

En validerad svensk översättning av Perceived Motivational Climate in Sport 

Questionnaire-2 (Newton et al., 2000) från Umeå universitet användes som 

utgångspunkt. Originalet består av 33 påståenden och är inriktad på lagsporter. För att 

minska på totala frågemängden i enkäten reducerades påståendena till 15 st och 

formuleringarna i påståendena anpassades för individuell idrott (t.ex. spelare till åkare, i 

ditt lag till i din träningsgrupp). Alla påståenden inleddes med ”I vår träningsgrupp…”. 

PMCSQ-2 är liksom POSQ uppbyggda i två underskalor som mäter performance-

inriktning (ego) eller mastery-inriktning (task). Exempel på påståenden i underskalan 

för performance var ”…blir tränaren arg när en åkare gör ett misstag”, ”…visar tränaren 

tydligt vilka han tycker är de bästa åkarna” och ”…uppmuntras åkare att åka bättre än 

de andra”. Exempel på påståenden med mastery som underskala var: ”…uppmuntrar 

tränaren åkarna att hjälpa varandra”, ”…har alla åkare en viktig roll” och ”…ser 

tränaren till att åkarna tränar för att förbättra det som de inte är så bra på”. 

Undersökningsdeltagarna ringade in den grad på en 5-gradig Likertskala de tyckte 

påståendet passade bäst in på dem själva (1=stämmer inte alls, 5=stämmer mycket bra). 

Det var 8 st påståenden med performanceinriktning (ego) och 7 st med 

masteryinriktning (task). 

 

Motivationsklimat Träningskamrater  

En svensk översättning av Peer Motivational Climate in Youth Sport Questionnaire 

(PeerMCYSQ; Ntoumanis & Vazou, 2005) som visat acceptabel validitet i en studie 

med svenska idrottsgymnasieungdomar (Smith, Gustafsson & Hassmén, 2010) 

användes som utgångspunkt för att mäta uppfattningen av hur motivationsklimatet 

påverkas av träningskamraterna. Antal items reducerades från 21 till 11 påståenden (6 

performance, 5 mastery). Lagkamrater byttes ut till träningskamrater i formuläret. 

Frågeformuläret inleddes med ”De flesta idrottarna i vår träningsgrupp...”. Exempel på 

performance-påståenden var ”…bryr sig mest om åsikter från de bästa i gruppen” och 

”…ger negativa kommentarer och trycker ned sina träningskamrater”. Mastery-

påståenden var t.ex. ”…hjälper varandra att förbättras”, ”…bryr sig om allas åsikter” 

och ”…sätter en standard genom att alltid ge sitt max”. Svarsalternativen uttrycktes på 

en Likertskala från 1-7 (1=stämmer inte alls, 7=stämmer precis).  

 

Motivationsklimat Föräldrar  

Parent-Initiated Motivational Climate Questionnaire-2 utgjorde grunden för framtagning 

av frågeformuläret. PIMCQ-2 består av 18x2 påståenden (samma upprepas för mamma 

respektive pappa). Ego-frågorna är uppdelade i de två underskalorna ”worry conductive 

behaviours” (ex. makes me worried about failing) och ”success without effort” (ex. 

looks satisfied when I win without effort). De task-relaterade frågorna bygger på 
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“learning-oriented climate” (White, 1996; White, Duda & Hart, 1992). Alla items med 

koppling till underskalan ”success without effort” plockades bort. Back-to-back 

översättning genomfördes tillsammans med POSQ och därefter reducerades antalet 

påståenden till 8 st (4 performance, 4 mastery). Alla påståenden inleddes med ”Jag 

tycker att min mamma/pappa…”. Påståendena graderades på en 5-gradig Likertskala 

(1=instämmer inte alls, 3=neutral, 5=instämmer helt). Exempel på performance-

påståenden var ”…gör så att jag känner mig orolig för att misslyckas”, ”…får mig att 

må dåligt när jag inte kan göra det lika bra som andra”. Exempel på mastery- 

påståenden var ”…tror att det är väldigt viktigt att ha roligt när man utvecklar nya 

färdigheter” och ”talar om för mig att (göra) misstag är en del av inlärningen”.  

 

Tävlingsrelaterad ängslan/oro – självförtroende och positiv självutvärdering 

En svensk översättning av CSAI-2R (Cox, Martens & Rusell, 2003) användes i sin 

helhet. Detta mätinstrument har utvärderats och validerats genom faktoranalys med 

acceptabelt resultat (Lundqvist & Hassmén, 2005).  

 

CSAI-2R mäter tre olika parametrar av tävlingsrelaterad ängslan/oro (somatisk oro, 

kognitiv oro och självförtroende) som visat sig ha samband med prestation (Lundqvist 

& Hassmén, 2005). Den somatiska oron beskriver fysiska reaktioner på nervositet och 

har olika optimal nivå för varje individ. Datan för denna parameter användes inte i 

denna studie. 

 

Självförtroende (5 påståenden) är positivt för prestationen ju högre skattning den har 

(Cox et al., 2003). Exempel på påståenden som speglar självförtroende är ”Jag känner 

mig självsäker”, ”Jag är säker på att prestera bra” och ”Jag känner mig säker på att klara 

pressen”. 

 

Kognitiv ängslan/oro (5 påståenden) är sammankopplat med negativa självutvärderingar 

och tvivel om prestationsförmågan (mentala tankar) och skall i CSAI-2R skattas så lågt 

som möjligt för bästa prestation. Exempel på påståenden är ”Jag är orolig för att jag inte 

ska kunna prestera bra under press”, ”Jag är orolig för att vara sämst” och ”Jag är orolig 

för att andra ska bli besvikna på min prestation”. 

 

Deltagarna fick ta ställning till påståendena på en 4-gradig skala (1=inte alls, 2=lite 

grand, 3=måttligt, 4=en hel del). Variabeln Positiv självutvärdering i denna studie 

definierades som ett index av reverserade item-värden för kognitiv oro i CSAI-2R.  

 

Upplevd prestation 

Upplevd prestation definierades i två olika index, dels genom redan etablerade 

frågeformuleringar som använts i tidigare studier och dels genom att skapa ett nytt 

index med egna formulerade frågor.  

 

Variabeln ”Prestation jämfört med andra” mättes som ett viktat snittvärde av två frågor. 

Den första frågan formulerades på samma sätt som gjorts i tidigare studier (t.ex. Smith 

et al., 2006; Grossbard, Cumming, Standage, Smith, & Smoll, 2007) och löd: ”Hur bra 

tycker du att du är i din sport jämfört med andra som tävlar och har samma ålder och 

kön?”. Svarsformuläret var en 6-gradig skala (A=sämst, F=bäst). Den andra frågan 

ingick i CSAI-2R (Cox et al., 2003) och löd ”Hur ser du på dina motståndares 
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kapacitet?” med svarsalternativ att kryssa i en skala med 10 rutor från ”jag har inte en 

chans” längst till vänster till ”jag vinner överlägset” längst till höger.  

 

”Prestation jämfört med sig själv” definierades som ett index av frågorna ”Hur upplever 

du att du själv har presterat på tävling?”, ”Hur upplever du att du själv har presterat på 

tävling jämfört med hur du presterat på träning?” och ”Hur tror du att din(a) tränare 

upplever att du presterat på tävling?”. Deltagarna ringade in det alternativ på en 7-

gradig Likertskala (A=mycket sämre, D=som förväntat, G=mycket bättre) de tyckte 

passade bäst in på dem själva. 

 

Databearbetning 

För att kunna jämföra medelvärden och skattningar på olika skalor (eftersom vissa 

skalor var 4-gradiga och andra var 5, 7 eller 10-gradiga) transformerades alla variabler 

till en gemensam skala från 0 till 1 genom formeln (r–Rmin)/(Rmax-Rmin) där r=uppmätt 

värde och R är högsta och lägsta värdet på respektive skala. Med denna transformering 

bibehölls skalans egenskaper och varians, d.v.s. s2 varierade på samma sätt även vid 

beräkning av indexen. Värdet 0 motsvarar lägst skattning (t.ex. sämst/stämmer inte alls) 

och 1 motsvarar högst skattning (t.ex. bäst/stämmer mycket bra).  

 

För att undersöka om det fanns någon systematik i bortfall av enskilda värden 

genomfördes Little´s MCAR-test (SPSS 21) på deskriptiv data och alla indexvariabler. 

Körningen gav ej något signifikant resultat (Chi-square=29,081, ρ=0,143), vilket 

indikerade att värdena kunde antas saknas av en slump (completely at random). Missing 

values ersattes med hjälp av SPSS EM (Expectation-Maximization)-funktion.  

 

 

Resultat 

 

Tabell 1 visar att acceptabla värden (Cronbachs alfa; α≥0.7) för den interna reliabiliteten 

erhölls för alla index utom Mamma mastery, Pappa mastery och Coach mastery.  

Värdena på Skewness och/eller Kurtosis visar kraftiga snedfördelningar av variablerna 

Individuell task, Mamma performance och Pappa performance (större/mindre än +/- 2). 

 

Medelvärdena för variablerna visar att undersökningsdeltagarna skattade högt på 

målinriktningen för både ego- och task, där task (0,86) var lite högre än ego (0,71). 

Motivationsklimatet upplevdes vara något mer mastery- än performanceinriktat. 

Medelvärdena för uppfattningen av motivationsklimatet som drivs av 

träningskamraterna skiljde sig från coach och föräldrar där träningskamraterna uppfattas 

driva ett starkare performanceklimat än de andra och ett svagare masteryklimat.  

Skillnaderna visade sig vara signifikanta mellan mastery-medelvärdena för kamrater 

och coach (t55=-5,566, p<0,001), kamrater och mamma (t55=-3,962, p<0,001), kamrater 

och pappa (t55=-4,617, p<0,001 samt mellan performance-medelvärdena för kamrater 

och coach (t55=9,594, p<0,001). Performancevariablerna för föräldrarna var kraftigt 

snedfördelade (skewness- och/eller kurtosisvärden större än +/- 2). Wilcoxons 

teckenrangtest (test av medianerna) visade även signifikanta skillnader mellan 

performancevariablerna för kamrater och mamma (z=-6,314, p<0,001) respektive 

kamrater och pappa (z=-5,457, p<0,001).  
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Mamma performance sticker ut med både lågt medelvärde och högre standardavvikelse, 

vilket även speglas i skewness och kurtosis. Undersökningsdeltagarna skattade lägsta 

värdet på 67,9% av de frågor som ingick i indexet (Median=0,000). Skattningarna för 

Pappa performance var också låga men fördelade sig mer och hade en större spridning. 

(48,2% av skattningarna var med lägsta värdet, Median=0,0469). 

 

Variablerna för tävlingsrelaterad ängslan/oro skattades knappt högre än mittvärdet 

(självförtroende: 0,52) och närmare medelhög nivå (positiv självutvärdering: 0,68). 

Variablerna för upplevd prestation skattades runt mittvärdet (Prestation jämfört med 

andra: 0,54; Prestation jämfört med sig själv: 0,49). Skillnaden mellan medelvärdena för 

variablerna för tävlingsrelaterad ängslan/oro var signifikant (t55=5,170, p<0,001) medan 

skillnaden mellan prestationsvariablerna inte visade signifikant resultat. 

 

Tabell 1. Medelvärden (transformerade skalor från 0-1), standardavvikelser, intern 

reliabilitet och normalfördelningsvärden för alla variabler (N=56).1     

Variabel 
Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 
α Skewness Kurtosis 

Målorientering      

 Individuell ego  0,71 0,21 0,87 -1,07 1,77 

 Individuell task  0,86 0,16 0,84 -1,57 3,06 

       

Motivationsklimat      

 Coach performance  0,16 0,16 0,82 1,26 1,10 

 Kamrat performance  0,40 0,21 0,82 0,32 -0,28 

 Mamma performance  0,06 0,13 0,84 2,36 5,25 

 Pappa performance  0,14 0,20 0,90 1,83 3,60 

 Coach mastery  0,78 0,12 0,54 -0,70 0,77 

 Kamrat mastery  0,68 0,17 0,77 -0,63 -0,35 

 Mamma mastery  0,77 0,15 0,54 -0,32 -0,70 

 Pappa mastery  0,77 0,16 0,62 -0,20 -0,97 

       

Tävlingsrelaterad ängslan/oro      

 Positiv självutvärdering  0,68 0,21 0,76 -0,44 -0,35 

 Självförtroende  0,52 0,21 0,81 0,11 -0,36 

       

Upplevd prestation      

 jämfört med andra  0,54 0,20 0,71 -0,30 -0,49 

  jämfört med sig själv  0,49 0,21 0,88 0,11 -0,52 

 

                                                 

1 För målorientering och motivationsklimat betyder allt högre värden allt högre instämmelse; för 

tävlingsrelaterad ängslan/oro betyder värden mellan 0,5-1,0 en gradering från ”måttlig” till ”en hel del”; 

för upplevd prestation är värdena dels en uppskattning av hur individerna uppfattar att de själva står i 

jämförelse med andra och dels hur de uppfattar att de själva har presterat utifrån sina egna förväntningar. 
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Korrelationsanalys utfördes och visade ett antal medelstarka och starka signifikanta 

samband mellan de olika normalfördelade variablerna (se Tabell 2). Variablerna för 

Individuell task, Mamma performance och Pappa performance uteslöts ur analysen då 

de visade sig vara kraftigt snedfördelade (skewness och/eller kurtosis värden större än 

+/- 2; se Tabell 1). Signifikansen i sambanden kan ifrågasättas då mängden variabler 

och korrelationer medförde att risken för typ I-fel var förhöjd (s.k. 

massignifikansproblemet).  

 

Variablerna för coach var de som visade flest medelstarka och starka samband med 

andra variabler. Starkaste sambanden erhölls mellan masteryvariablerna för kamrat och 

coach samt masteryvariablerna för mamma och pappa (r=0,6).  

 

Medelstarka till starka samband (r=0,3-0,6) erhölls mellan alla kombinationer av 

undervariabler för upplevd prestation och tävlingsrelaterad ängslan/oro förutom mellan 

Positiv självutvärdering och Upplevd prestation jämfört med sig själv där sambandet var 

svagt. 

 

Variablerna för Individuell ego och Coach performance, Individuell ego och Kamrat 

performance samt Individuell ego och Prestation jämfört med andra visade medelstarka 

samband (r=0,3).  

 

Tabell 2. Bivariata korrelationer (Pearsons r) mellan alla normalfördelade variabler 

(N=56, tvåsidig prövning)  

  IE CP KP CM KM MM PM PU SF PA 

Individuell ego (IE)           

Coach performance (CP) ,25          

Kamrat performance (KP) ,31* ,51***         

Coach mastery (CM) -,18 -,54*** -,17        

Kamrat mastery (KM) -,16 -,38** -,31* ,60***       

Mamma mastery (MM) ,05 -,21 ,12 ,36** ,37**      

Pappa mastery (PM) -,06 -,25 ,03 ,41** ,21 ,60***     

Positiv självutvärdering (PU) -,06 ,05 -,09 -,11 ,08 -,26 -,17    

Självförtroende (SF) -,08 -,20 -,18 ,06 ,21 ,05 ,07 ,58***   

Prest jmf med andra (PA) ,25 -,05 ,15 -,14 ,00 -,04 -,17 ,25 ,45***  

Prest jmf med sig själv (PS) ,04 -,06 -,07 ,05 ,05 -,07 ,09 ,13 ,27* ,38** 

*= p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001 

 

Ett syfte med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning tävlingsrelaterad 

ängslan/oro, upplevd prestation kan förklaras av olika målorienteringsstilar och 

motivationsklimat. Ett annat syfte var att undersöka påverkan av motivationsklimatet på 

individen.  

 

Då detta är en icke-experimentell studie kan inte kausalitet (riktningar) förutspås. Det är 

dessutom rimligt att anta att flera variabler samverkar med varandra på ett komplext 

sätt. Multipla regressionsanalyser (Enter) utfördes för att identifiera de variabler som 

signifikant bidrog till en viss andel förklarad varians för en viss beroende variabel. 

Beroende variabler som definierades utifrån syftena var Positiv självutvärdering, 
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Självförtroende, Prestation jämfört med andra, Prestation jämfört med sig själv och 

Individuell ego. Även variablerna för Kamrat performance och Kamrat mastery ansågs 

intressanta att förklara då deras medelvärden skiljde sig signifikant från övriga 

motivationsklimatvariabler samtidigt som de visade flera signifikanta korrelationer med 

dessa variabler. 

 

För att multipla regressionsanalyser skall vara meningsfulla måste antalet 

observationer/undersökningsdeltagare vara betydligt större än antalet oberoende 

variabler. En generell rekommendation är att N≥50+8m, där N=undersökningsdeltagare 

och m=antal oberoende variabler (Tabachnik & Fidell, 2013). Dock har mer generösa 

villkor nyligen presenterats där minsta stickprovsstorlek när powerberäkningar ej är 

genomförbara kan beräknas enligt kriteriet n≥20+5m (Khamis & Kepler, 2010, 

refererad i Tabachnik & Fidell, 2013). En användbar strategi när deltagarantalet är lågt 

är att helt enkelt ta bort oberoende variabler i analysen (Tabachnik & Fidell, 2013). För 

denna studie bestämdes att minimera antalet oberoende variabler för varje 

regressionsanalys enligt principen att inkludera de tre variabler som visade högsta 

korrelationsvärdena med den beroende variabeln (se Tabell 2). Inga misstänkta outliers 

kunde hittas. Enklare kontroller för residualernas normalfördelning, linjäritet, 

homoscedasticitet, outliers och multikollinearitet (VIF<10) utfördes för varje analys. 

 

Störst förklarad varians (41%) erhölls för variabeln Självförtroende där prediktorerna 

Positiv självutvärdering och Prestation jämfört med andra bidrog mest (se Tabell 3). 

Självförtroende i sin tur var den prediktor som bidrog mest till Positiv självutvärdering 

(högst Beta-värde). Bland de variabler som representerade motivationsklimatet var det 

Mamma mastery som föll ut som signifikant prediktor. Mamma mastery gav ett negativt 

bidrag till positiv självutvärdering, vilket innebar att en ökning av Mamma mastery, 

givet att Självförtroende och Prestation jämfört med andra är konstanta, minskade den 

Positiva självutvärderingen (se Tabell 3). 

 

Tabell 3. Regressionsanalys för Tävlingsrelaterad ängslan/oro med signifikansvärden 

för förklarad varians (F(df1, df2), p) och andel förklarad varians (adj R2) samt oberoende 

variabler med tillhörande koefficientvärden (Beta och p). 

Beroende variabel: F(df1, df2), p, adj R2 

- oberoende variabel Beta p 

Självförtroende: F(3,52)=13,764, p<0,001, adj R2=0,41  

- Positiv självutvärdering  0,50 0,00 

- Prestation jmf med andra  0,29 0,01 

- Prestation jmf med sig själv 0,10 0,37 

 

Positiv självutvärdering: F(3,52)=12,486, p<0,001, adj R2=0,39  

- Självförtroende  0,61 0,00 

- Mamma mastery  -0,29 0,01 

- Prestation jmf med andra -0,04 0,74 
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Ingen av motivationsklimatvariablerna föll ut som signifikanta prediktorer för upplevd 

prestation. Istället var det Självförtroende, Målorientering individuell ego, Prestation 

jämfört med sig själv och Prestation jämfört med andra som bidrog mest till att förklara 

de två variablerna för upplevd prestation (se Tabell 4).  

 

Tabell 4. Regressionsanalys för Upplevd prestation med signifikansvärden för förklarad 

varians (F(df1, df2), p) och andel förklarad varians (adj R2) samt oberoende variabler 

med tillhörande koefficientvärden (Beta och p). 

Beroende variabel: F(df1, df2), p, adj R2 

- oberoende variabel Beta p 

Prestation jämfört med andra: F(3,52)=9,041, p<0,001, adj R2=0,30  

- Självförtroende  0,40 0,01 

- Prestation jmf med sig själv  0,26 0,03 

- Målorientering individuell ego 0,27 0,02 

    

Prestation jämfört med sig själv2: F(2,53)=4,848, p<0,012, adj R2=0,12  

- Prestation jmf med andra  0,32 0,03 

- Självförtroende  0,13 0,36 

 

 

Två analyser gjordes för Målorientering individuell ego. Då analysen med tre oberoende 

variablerna visserligen gav signifikant förklarad varians men inte visade signifikanta 

Beta-värden utfördes en enkel linjär regressionsanalys med Kamrat performance som 

var den enda variabeln med signifikant korrelation (se Tabell 2). Den förklarade 

variansen visade sig vara lika stor (7,7%) med endast Kamrat performance och gav ett 

signifikant Beta-värde=0,31, vilket indikerade att Coach performance och Prestation 

jämfört med andra kunde antagas ej vara några betydande förklaringsvariabler för 

Målorientering individuell ego (se Tabell 5). Den enkla regressionsanalysen visade att 

en ökning av Kamrat performance med en enhet ökade Målorientering individuell ego 

med 0,31 enheter.  

 

                                                 

2 Positiv självutvärdering uteslöts då korrelationen med beroende variabeln ansågs vara för svag 
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Tabell 5. Regressionsanalyser för Målorientering individuell ego med signifikansvärden 

för förklarad varians (F(df1, df2), p) och andel förklarad varians (adj R2) samt oberoende 

variabler med tillhörande koefficientvärden (Beta och p). 

Beroende variabel: F(df1, df2), p, adj R2 

- oberoende variabel Beta p 

a) Individuell ego: F(3,52)=3,203, p<0,031, adj R2=0,077  

- Kamrat performance  0,19 0,22 

- Coach performance  0,17 0,27 

- Prestation jmf med andra 0,23 0,09 

b) Individuell ego: F(1,54)=5,599, p<0,022, adj R2=0,077  

- Kamrat performance  0,31 0,02 

 

 

Variablerna för coach (i både performance och mastery-inriktningarna) var de entydigt 

viktigaste prediktorerna till att förklara variansen i uppfattningen av motivationsklimatet 

som drevs av kamrater (se Tabell 6).  

 

Tabell 6. Regressionsanalys för Motivationsklimat kamrater med signifikansvärden för 

förklarad varians (F(df1, df2), p) och andel förklarad varians (adj R2) samt oberoende 

variabler med tillhörande koefficientvärden (Beta och p). 

Beroende variabel: F(df1, df2), p, adj R2 

- oberoende variabel Beta p 

Kamrat performance: F(3,52)=7,749, p<0,001, adj R2=0,27  

- Coach performance  0,42 0,00 

- Kamrat mastery  -0,12 0,33 

- Målorientering individuell ego 0,14 0,14 

    

Kamrat mastery: F(3,52)=11,323, p<0,001, adj R2=0,36  

- Coach mastery  0,50 0,00 

- Coach performance  -0,08 0,55 

- Mamma mastery  0,18 0,13 

 

 

 

Diskussion 

 

I denna studie undersöktes samband mellan individuella målorienteringsstilar, 

motivationsklimat, tävlingsrelaterad ängslan/oro (självförtroende och positiv 

självutvärdering) och upplevelsen av prestation hos alpina skidungdomar. Speciellt 

intressant ansågs vara att kunna hitta förklaringsvariabler till tävlingsrelaterad 

ängslan/oro och upplevd prestation.  

 



15 

 

Föräldrar och kamrater påverkar tävlingsrelaterad ängslan/oro  

Antaganden om att ett taskorienterat motivationsklimat dämpar tävlingsrelaterad 

ängslan/oro fick till viss del stöd men innehöll också ett tvetydigt resultat.  

 

Största bidraget (d.v.s. högst Beta-värde) i respektive beroende variabel för 

tävlingsrelaterad ängslan/oro (Självförtroende respektive Positiv självutvärdering) stod 

den andra beroende variabeln för tävlingsrelaterad ängslan/oro för, d.v.s. Positiv 

självutvärdering hade störst betydelse för Självförtroende och Självförtroende i sin tur 

bidrog därmed rimligen också mest till att förklara variansen för Positiv 

självutvärdering (se Tabell 3). Självförtroende och Positiv självutvärdering samverkar 

alltså för att minimera tävlingsrelaterad oro och riktningarna kan antas gå åt båda hållen. 

Detta kunde även uttydas i korrelationsanalysen (se Tabell 2).  

 

Mammans taskorientering visade sig vara en signifikant prediktor med negativt bidrag 

för Positiv självutvärdering (d.v.s. mentala tankar om sin egen förmåga) (se Tabell 3). 

Liknande mönster kan utläsas i en studie av tränares, föräldrars och kamraters påverkan 

i olika ålderskategorier av Chan et al. (2012) som fann att Mamma mastery var en 

positiv prediktor för ängslan/oro i barngruppen men en negativ prediktor i 

ungdomsgruppen (15-18 år). En förklaring till att Mamma mastery påverkade negativt 

angavs av författarna vara att det sker en naturlig kvalitetsminskning i relationerna 

mellan mamma och barn då barnen tar sig in i ungdomsåren.  

 

Självförtroende, individuell egoorientering och egen förväntan av sin prestation 

påverkar upplevd prestation jämfört med andra 

Antaganden om att ett taskorienterat motivationsklimat predicerar positivt upplevd 

prestation fick inget stöd. Istället föll individuella variabler som Självförtroende, 

Målorientering individuell ego och Upplevd prestation jämfört med sig själv ut som 

viktiga prediktorer för Upplevd prestation jämfört med andra (se Tabell 4). Störst bidrag 

gav Självförtroende följt av Målorientering individuell ego. Samma resultat visas till 

viss del i studien av Abrahamsen et al. (2008) som bl.a. fann att individuell 

egoorientering var positivt korrelerad med upplevd prestation för kvinnliga atleter.  

 

Kamrater påverkar individen mest  

I korrelationsanalysen visar båda dimensionerna ego/performance och task/mastery för 

Individuell målorientering, Coach och Kamrater flera knappt medel till starka samband 

med varandra och de visar högre samband jämfört med föräldrar i alla kombinationer 

(se Tabell 2). Detta tyder på stöd för antagandet att tränare och kamrater är viktigare för 

individen än föräldrarna och att kamrat- och coachvariablerna samverkar och överlappar 

varandra i påverkan på individen. 

 

Vid regressionsanalyserna med de tre variablerna med högst korrelation med respektive 

beroendevariabel var den enda signifikanta förklaringsvariabeln som föll ut för den 

individuella ego-målorienteringen träningskamraters performance-orientering (se Tabell 

5 b). Detta kan tolkas som att träningskamraterna har större påverkan på individerna än 

coachen. Liknande resultat visades i andra studier med olika åldersgrupper som pekar 

på att det sker en omsvängning av påverkan av det sociala stödet från barn- till 

ungdomsåren där träningskamrater blir allt viktigare och slår ut de vuxna i takt med 

stigande ålder (Chan et al., 2012; Vazou et al., 2006). Träningskamraternas speciella 
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ställning kan även uttolkas ur medelvärden på skattningarna i motivationsklimatet där 

träningskamraterna skiljde sig signifikant från coach och föräldrar (se Tabell 1) för både 

performance- och masteryvariablerna. Värt att notera är att Chan et al.’s studie utfördes 

i Hong Kong med kinesiska simmare. Trots förmodade kulturella skillnader verkar det 

alltså vara en hel del som är lika bland kinesiska idrottsungdomar och de alpina 

utförsåkare som deltagit i denna studie.  

 

Den förklarade variansen för Individuell ego var dock relativt låg vilket indikerar att det 

är helt andra faktorer som styr denna målinriktning än det motivationsklimat som drivs 

av den direkta omgivningen (se Tabell 5).  För att förstå helheten i vikten av de olika 

sociala stöden (coach, kamrater, föräldrar) behöver en analys av individuell task också 

göras (regressionsanalys utfördes ej på individuell task då den var kraftigt 

snedfördelad). 

 

Hög skattning av individuell ego 

Undersökningsdeltagarna i denna studie skattade högt för både ego- och taskinriktad 

målorientering där task skattades högre än ego (se Tabell 1), vilket ligger i linje med 

andra studier. De alpina utförsåkarna visade dock högre skattningar av Individuell ego 

med avseende på medelvärde och i förhållande till task jämfört med skattningar av 

Individuell ego i andra studier med ungdomar (10-17 år, både tävlingsidrottare och 

andra) (t.ex. Kavussanu et al., 2011; White, Kavussanu & Guest, 1998; Vazou et al., 

2006). Skattningen av Individuell ego och task ligger istället mer i linje med skattningar 

som gjorts av äldre elitidrottare i andra studier (t.ex. Abrahamsen et al., 2008; van de 

Pol & Kavussanu, 2011). Hög individuell ego och task anses vara en bra kombination 

för elitidrottare med avseende på optimal prestation och minimering av tävlingsrelaterad 

ängslan/oro, där egoorienteringen bidrar till att driva prestationen (viljan att vinna över 

andra) och samtidigt balanseras av taskorienteringen (t.ex. Harwood et al., 2004; Smith 

et al., 2006). 

 

Skillnaden mellan uppfattningen av träningskamraternas performanceklimat och övrigt 

socialt stöd var signifikanta samtidigt som träningskamraternas performanceklimat 

visade medelstarkt samband med Individuell ego och föll ut som förklaringsvariabel till 

densamma (Tabell 5). Förutom att detta tyder på en samverkan mellan variablerna kan 

det också vara så att träningskamraterna som har störst inflytande på individen och 

uppfattas driva ett högre performanceinriktat motivationsklimat också bidrar till den 

höga skattningen av Individuell ego. Korrelationsanalysen (se Tabell 2) visade 

medelstarka samband mellan Individuell ego och Coach- och Kamrat performance, 

vilket ytterligare stärker denna tes och dessutom stödjer resultaten med signifikanta 

samband mellan egoinriktat motivationsklimat och ökning i individuell egoorientering 

som visades av Smith et al. (2009).  

 

Lägre självförtroende i förhållande till positiv självutvärdering 

Medelvärdena av skattningen av variablerna för tävlingsrelaterad ängslan/oro skiljde sig 

från varandra (se Tabell 1) där medelvärdet för skattningen av självförtroende var lägre 

än för den positiva självutvärderingen. Skattningarna var jämförbara med de skattningar 

som gjorts med samma mätinstrument på olika idrottsgymnasier av Lundqvist och 

Hassmén (2005; medelålder 17,5, s=0,9). De alpina ungdomarna skattade samma 

värden för självförtroende och positiv självutvärdering som gruppen för individuella 



17 

 

idrottare (n=626) i Lundqvist och Hassméns studie. Även för dessa variabler uppvisade 

alltså de alpina åkarna ett likartat mönster som äldre idrottare i andra studier. 

 

Motivationsklimat med förhållandevis låg skattning av task 

Motivationsklimatet skattades högre än medel för masteryvariablerna (se Tabell 1) men 

var både lägre skattat och i lägre proportion till skattning av Individuell task jämfört 

med andra studier (Abrahamsen et al., 2008; Smith et al., 2006; White et al., 1998). En 

hög task-skattning av motivationsklimatet anses vara bra för både välbefinnande, 

optimal utveckling och idrottslig framgång varför påverkan av motivationsklimatet i 

positiv taskorienteringsriktning lyfts fram som en viktig inriktning för idrottslig 

utveckling (t.ex. Harwood et al., 2004; van de Pol & Kavussanu, 2011; Smith et al., 

2006). Förstärkning av de alpina åkarnas uppfattning av det taskinriktade 

motivationsklimatet vore önskvärd.  

 

Tränares indirekta påverkan 

Tränares påverkan föll (i motsats till antagandet) inte ut som någon enskild 

förklaringsvariabel för tävlingsrelaterad ängslan/oro, upplevd prestation eller individuell 

målorientering (se Tabell 3, 4, 5). En förklaring som redan nämnts är att det kan bero på 

samverkan med variabler för kamrater och att kamraterna slår ut coachvariablerna.  

 

Variablerna för coach föll ut som de viktigaste signifikanta prediktorerna för 

kamraternas motivationsklimat med relativt stor förklarad varians för både Kamrat 

performance och Kamrat mastery vilket indikerar att tränaren har en stor 

påverkanspotential via träningskamraterna (se Tabell 6).  

 

Träningskamraterna uppfattades driva ett svagare masteryklimat jämfört med övrigt 

socialt stöd (tränare och föräldrar) och ett starkare performanceklimat (se Tabell 1). Det 

verkar alltså som att skattningen på träningskamraternas variabler i motivationsklimatet 

även skulle kunna påverkas genom förstärkning av tränares masteryinriktning.  

 

Begränsningar 

Då antalet undersökningsdeltagare i relation till antal variabler är mycket mindre än 

rekommenderat är resultaten från regressionsanalyserna svårtolkade. Det stora bortfallet 

av svarsdeltagare leder också till vissa svårigheter att generalisera. Diskussion och 

slutsatser som redovisats kan därför med säkerhet bara hänvisas till den grupp som 

representerar de alpina ungdomar som deltagit i studien. Ytterligare studier med fler 

undersökningsdeltagare måste utföras för att kunna verifiera och generalisera resultaten. 

 

En varningssignal krävs också för rundgång i logiken och att regressioner med klara 

riktningar för variabler blandas med slutsatser från korrelationer som inte visar några 

riktningar. Resultaten i studien visar på att flera variabler samverkar och att de 

förmodligen kan gå i båda riktningarna. Effekterna av ökningar eller minskningar av 

enskilda variabler kan därför bidraga till helt andra resultat än de som förväntas.  

 

En riskfaktor för validiteten i denna studie är social önskvärdhet som innebär att 

deltagarna snarare svarat vad de tror förväntas av dem än vad de själva tycker. 

Försöksledaren försökte minimera detta genom att påpeka för var och en som deltog i 

studien att det var viktigt att svara vad man verkligen tycker och att inget svar är rätt 



18 

 

eller fel. Det extremt låga medelvärdet för Mamma (framförallt) och Pappa performance 

kan trots detta vara en indikation på social önskvärdhet. Vid några tidpunkter blev det 

relativt trångt och deltagarna var tvungna att sitta ganska nära varandra när de fyllde i 

frågeformulären. Det var också deltagare som pratade högt med varandra om frågorna. 

Försöksledaren styrde upp dessa situationer för att undvika påverkan mellan deltagarna 

så mycket som möjligt. 

 

Det kan även ifrågasättas om mängden likartade frågor ger ärliga svar. Frågebatteriet är 

en hopslagning av ett antal etablerade mätinstrument som i sin tur har kortats ner. Den 

höga korrelationen och samverkan mellan coach och kamrat kan ha att göra med att 

frågorna är väldigt lika och att enskilda studier antingen har mätt coach eller kamrat, 

med i vissa fall precis samma fråga. En viss utmattningseffekt kontrollerades för genom 

att det fanns två enkäter med olika ordning på de olika frågeformulären.  

 

Vissa index gav låga Cronbachs alfa-värden. Värdena visade sig kunna förbättras om 

indexen skalades ner till endast två frågor (dock fortfarande på gränsen till acceptabla 

nivåer). Frågeformulären bör ses över och jämföras med originalen för att t.ex. se om 

frågor som tagits bort skulle kunna bytas ut/läggas till för att öka reliabiliteten. Vid 

översyn och formulering av frågor bör även en djupare analys göras av hur de 

snedfördelningar för Individuell task, Mamma performance och Pappa performance som 

visade sig i denna studie skulle kunna undvikas eller bearbetas.  

 

En grundligare analys av residualer och partiella korrelationer bör göras för att verifiera 

redovisade resultat. 

 

Slutsatser och vidare forskning 

På grund av det stora bortfallet kan resultaten i denna studie bara med säkerhet hänföras 

de alpina skidungdomar som deltagit i studien. Deltagarantalet kan dock anses vara 

tillräckligt stort för att resultaten skall vara intressanta och resultaten i sig är intressanta 

ur flera aspekter då de jämförs med tidigare forskning. Största risken för feltolkningar 

ligger i de resultat som kommer ur regressionsanalyserna. Ett betydligt större stickprov 

som medgett att fler variabler skulle kunna inkluderas hade varit önskvärt och skulle 

troligen kunnat ge ett ännu intressantare resultat. 

 

De alpina utförsåkarna i denna studie var mer ego-orienterade än andra ungdomar i 

samma ålder och uppvisade en individuell målorientering som snarare motsvarade äldre 

elitidrottares. Undersökningsdeltagarna skattade också ett lägre masteryinriktat 

motivationsklimat jämfört med andra studier. Studier har visat att ett högt 

masteryklimat i kombination med höga individuella task och egoorienteringar är bästa 

kombinationen för idrottslig utveckling. En inriktning mot att öka det masteryinriktade 

motivationsklimatet hos de alpina ungdomarna borde alltså premieras.  

 

Detta motsägs dock delvis vad gäller mammornas inriktning. Mamma mastery var den 

enda motivationsklimatvariabeln som visade samband med tävlingsrelaterad 

ängslan/oro och dessutom med ett negativt bidrag till Positiv självutvärdering. 

Resultatet pekar på att slalommammor bör låta andra i omgivningen uppmuntra sina 

femtonåringar att ha roligt och fokusera på det egna lärandet. 
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Kamrater verkade ha större samband med individen än övrigt socialt stöd. Detta ligger i 

linje med studier som gjorts på ungdomar i samma ålderskategori. Samtidigt visade sig 

tränarnas motivationsklimat vara de absolut viktigaste prediktorerna för uppfattningen 

av kamraternas målinriktningar. Detta indikerar att en mer tydlig inriktning mot 

taskorientering hos tränaren skulle kunna påverka kamraters förhållningssätt som i sin 

tur skulle kunna innebära bättre förutsättningar för den idrottsliga utvecklingen hos de 

alpina ungdomarna. Tränarna för de alpina ungdomarna bör alltså uppmuntras till att 

driva ett än mer taskorienterat motivationsklimat än vad de gör idag.  

 

Ett grundläggande problem i denna studie är att det är för få undersökningsdeltagare för 

att kunna lita på resultaten. Resultaten ligger både i linje med tidigare forskning och 

skiljer sig i vissa avseenden. Därför skulle det vara intressant att utvidga 

undersökningsdeltagandet med fler grupper både inom alpin utförsåkning och t.ex. 

genom att tillföra idrottare från andra (individuella) sporter.  

 

Vad den högre skattningen av ego beror på och vilka faktorer det är som styr den 

individuella ego-orienteringen vore ett intressant tema att utveckla för vidare forskning. 

Är alpin utförsåkning i sig en tuff och hård individuell sport som kräver en hög ego-

orienterad personlighet för att uppskattas eller är det kamraterna och 

motivationsklimatet som påverkar ungdomarna att vara mer ego-inriktade? Kräver alpin 

utförsåkning att ungdomarna är mer mogna än vad som krävs i andra sporter eller 

utvecklas ungdomarna snabbare i den kultur och det klimat som drivs? Det vore 

intressant att förstå hur alltför hög målorientering och uppvisande av kvaliteter som är 

mer jämförbara med äldre elitidrottare t.ex. påverkar ungdomarnas prestation och 

välbefinnande i en vidare och mer långsiktig mening.  
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