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Förord 

För att genomföra en studie av kvantitativ karaktär krävs det många personers 

samarbetsvilja och tidsuppoffring. Det arbete som genomförts med att 

införskaffa respondenter till frågeformulär har varit ansträngande och det finns 

några som särskilt har hjälp till med att genom vänlighet och uppoffring av 

värdefull tid bör tackas och omnämnas i denna uppsats. Därför vill jag som 

författare av denna uppsats rikta ett stort och ödmjukt tack till följande 

personer. Mikael Rundgren, hockeykonsulent på Svenska ishockeyförbundet, 

Kim Johansson, rektor på friidrottsgymnasiet i Karlstad, Thomas Hallmén, 

kontakt på orienteringsgymnasiet vid Alléskolan i Hallsberg och Björn Nyberg, 

verksam på Lindeskolans idrottscollege i Lindesberg. 

Ett stort tack skall även riktas till min handledare, Fil. Dr. Henrik Gustafsson 

vid Örebro universitet som stöttat och hjälpt mig i min undersökning och under 

hela uppsatsperioden.  

Utan er hade denna studie blivit, om inte omöjlig att genomföra, så i alla fall 

väldigt svår och deltagarantalet hade troligtvis inte uppnått den kvantitet som 

den nu gjorde och jag hoppas och tror att resultat och slutsatser av detta 

kommer att kunna ge er den information som önskades när beslut om 

deltagande fattades. 

Stort tack! 

Örebro 2011-01-05 

 

___________________________ 

Tobias Suomela
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Sammanfattning 

Relationen mellan tränare och aktiv idrottande individ är en viktig faktor för 

idrottsrelaterad framgång. Många forskare framhäver dess vikt och menar att 

det ibland är den mest avgörande faktorn. Vidare är det bevisat att engagemang 

är viktigt för individens idrottsrelaterade prestationer. 

Syftet med undersökningen är därför att undersöka huruvida relationen mellan 

tränare och aktiv idrottande individ har ett samband med individens 

engagemang och om det föreligger skillnader mellan lagidrott och 

individidrott.  

Kvantitativ datainsamlingsmetod användes och undersökningen gjordes på 108 

stycken (79 pojkar och 29 flickor) unga tävlingsidrottare i åldern 15-18 år. 

Undersökningen är en tvärsnittsstudie med frågeformulär baserat på tidigare 

forskning. Analysen gjordes med korrelationsanalys, både för totala gruppen av 

respondenter och på de olika idrottstyperna individuell idrott (n=55) och 

lagidrott (n=53) samt genom en multipel regressionsanalys.  

Resultatet visade på ett positivt, medelstarkt samband där en förändring i 

engagemang kan förklaras av en förändring i relation till 20 procent. De 

starkast korrelerade faktorerna visade sig vara complementarity för relation och 

för engagemang visade undervariablerna framåtanda och hängivenhet starkast 

samband med relationen.  

Slutsatserna visade att det finns ett samband mellan relation och engagemang. 

Inga betydliga skillnader i total relation fanns i jämförelsen mellan 

individidrott och lagidrott, dock visade det sig att olika variabler korrelerar 

starkast beroende på idrottstyp. För lagidrott har självförtroende och för 

individidrott har hängivenhet starkast samband med total relation. Nivå har 

även betydelse för individens engagemang, högre nivå visade ett samband med 

högre engagemang. 

Nyckelord: Engagemang, individuell idrott, lagidrott, relation, tävlingsidrott, 

ungdom. 
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Abstract 

The relation between a coach and an active athlete is, as many researchers 

postulated, a very important factor for success in sports. Sometimes even 

accentuated as the most important and crucial element. Researchers have 

earlier proven that engagement also is very important for the individual 

athletes‟ prosperity.  

The aim of this study is therefore to investigate the relationship and its 

influence to the individual athletes‟ engagement and if differences between 

team-sports and individual sports exists.  

108 young Swedish competitive athletes (79 males and 29 females) in ages 

between 15-18 years were examined trough a quantitative cross-sectional 

study. The questionnaires used is based on earlier studies and developed by 

other recognized researchers. Analyze is based on correlation analysis, both as 

the whole group of respondents as one unit and the types of sports 

differentiated such as individual (n=55) and team (n=53) plus multiple 

regression analysis.  

Results revealed a positive medium strong relation with an explanation in 

change for engagement is explained by a change in relation to a value slightly 

overbearing twenty percent. The factors that incline to be, at total, strongest 

correlated to relation are vigor and dedication and the most important 

subcategory in relation appeared to be complementarity.  

The conclusion in this study is that coach-athlete relationship is related to 

engagement. No considerable differences arose for total relation in comparison 

between individual sports and team-sports. However, results revealed that 

different variables in engagement are implicated differently based on type of 

sport. For athletes active in team-sports is self-confidence and for individual 

athletes is dedication the most implicated variable. Levels of competition also 

showed to be related to engagement, higher level were related to engagement.  

Keywords: Competitive athletes, engagement, individual sports, relationship, 

team sports, youth. 
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1 Inledning 

Relationer innebär enligt Nationalencyklopedin (2011) ett förhållande mellan två eller flera 

personer och enligt Lorimer & Jowett (2009) är de formade för att göra det möjligt för 

individer att uppnå mål som de inte kan uppnå på egen hand. Jowett (2009:a) menar att 

relationen mellan tränare och aktiv idrottande individ länge har setts som en viktig faktor för 

framgångsrik coachning. Jowett (2009:a) menar vidare att idrottsliga relationen till stor del 

påverkar både idrottare och tränare och inkluderar grundläggande praktik som exempelvis 

träning, känslomässiga aspekter som omsorg och medmänsklighet, socialt i form av 

tillhörande och samspel samt psykologiska effekter där självförtroende och kompetens är 

viktiga delar.  

Balduck & Jowett (2010) anser att det inte är ett nytt fenomen att mänskliga relationer spelar 

en viktig eller avgörande roll i människors utveckling och lärande. Det finns en mängd teorier 

som påvisar att detta stämmer. Det som enligt Balduck & Jowett (2010) är gemensamt för 

dessa teorier är att samtliga belyser vikten av relationer och dess möjlighet till att inspirera 

och motivera individer. Lorimer & Jowett (2009) anser att coachen och idrottaren skapar en 

väldigt nära relation och ett starkt gemensamt beroende av varandra. Författarna menar vidare 

att denna relation kan ha stora effekter på effektivitet och framgång samt påverkar 

tillfredsställelsen och prestationen. Enligt Jowett (2009:b) skulle en idrottare kunna ha en 

chans att på egen hand lyckas med sin sport, men har tillsammans med coachen mycket större 

potential att nå framgång. Som exempel på detta tar Jowett (2009:b) upp Bob Bowman, 

Michael Phelbs och Lance Armstrong med flera som visar att ett gott samarbete kan ge 

mycket goda effekter på sportsliga prestationer.  

Enligt Balduck & Jowett (2010) har relationen mellan coach och aktiv idrottande individ 

uppmärksammats, belysts och undersökts en hel del det senaste decenniet och är ett i högsta 

grad aktuellt ämne i dagsläget. Anledningen till att det tidigare inte uppmärksammats i lika 

hög grad anser Jowett (2009:b) bero på avsaknad av teoretiska ramverk och mätverktyg. 

Jowett (2005) anser vidare att relationen mellan idrottaren och coachen är så pass viktig att 

den kan kallas den fundamentala grundstenen i coachningsprocessen. Med coachningsprocess 

menas i detta avseende samtliga aktiviteter som sker mellan en aktiv idrottande individ och 

tränare som syftar till kompetensutveckling för att förbättra de idrottsliga prestationerna och 

innefattar såväl fysiska som mentala avseenden.  
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Det finns en hel del forskning gällande detta område som på den senaste tiden dykt upp, det är 

ett aktuellt ämne som det kommer mer och mer forskning på. Stor del av den tidigare 

forskningen är relativt ny och är många gånger publicerat så sent som 2009 och 2010.  

Det som dock ännu är relativt outforskat är relationens påverkan på engagement. Begreppet 

engagement karaktäriseras enligt Lonsdale, Hodge & Raedeke (2007) av självförtroende, 

hängivenhet, framåtanda och entusiasm. Delarna beskriver Lonsdale et al. (2007) som följer. 

Självförtroende definieras som individens tro på förmåga att uppnå hög prestationsnivå samt 

uppnå sina uppsatta mål. Hängivenhet definierar författarna som lusten att anstränga sig och 

viljan att lägga ner tid för att närma sig de mål som individen anser vara viktiga. 

Framåtandan förklaras som fysisk, mental och känslomässig energi eller livfullhet. Entusiasm 

innebär passion, entusiasm, gillande och att individen upplever sin idrott som rolig att utöva.  

Frågan som väckts och som är grundläggande i denna undersökning är hur relationen mellan 

coach och individ har ett samband med individens engagement i fråga om självförtroende, 

hängivenhet, framåtanda och entusiasm, vidare i denna studie kallat engagemang, när det 

gäller unga tävlingsidrottare. Intressant är också att undersöka huruvida det föreligger 

skillnader mellan individuella idrottare och lagidrottare. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Tidigare forskning 

Kristiansen & Roberts (2010) gjorde år 2007 under European Youth Olympic Festival 

en studie på 29 stycken norska ungdomar som deltog i tävlingarna. Deltagarna var i åldern 14-

17 år och tävlade i handboll, friidrott, simning och judo. Det mest intressanta fyndet i 

Kristiansen & Roberts (2010) undersökning var att en god relation mellan den aktiva 

individen och dess coach är väldigt viktig för prestationen samt att känna sig bekväm i och 

kunna njuta av den tävlingsinriktade situationen.  

Stuntz & Spearance (2010) studerade ”cross-domain relationships” vilket betyder till vilken 

grad som coacher och lagkamrater har vetskap om icke sportrelaterade aspekter i idrottarens 

liv samt undersökte dess påverkan på motivationsrelaterade variabler. Det visade sig i denna 

studie att cross-domain relationships ger en större glädje och ett större engagemang i idrotten. 

Enligt Stuntz & Spearance (2010) påvisar detta vikten av att relationen inte bara handlar om 

idrotten i sig utan att relationen även skall innehålla andra aspekter som inte är relaterade till 
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sport utan mer inriktad på att lära känna individen utanför idrotten. Stuntz & Spearance 

(2010) råder därför tränare till att lära känna sina individer avseende icke sportrelaterade 

intressen. Detta kan då medföra en högre grad av lycka, självinsikt och motivation för sin 

idrott enligt författarna.  

I en undersökning gjord av Lorimer & Jowett (2009) undersöktes skillnader i individers 

förmåga att överföra känslor och vilken precision som uppvisades mellan verklig känsla och 

partnerns uppfattning av densamma. Om avsikten och den verkliga känslan uppfattades på 

samma sätt av både coach och aktiv individ bedöms precisionen vara hög medan omvänt 

scenario innebär en låg precision. 60 relationer mellan coach och idrottare undersöktes med 

den händelse som varit i form av meta-perception av relationen och dess konsekvens i form av 

uppfattning av tillfredsställelse. Dessa interaktioner filmades och de båda deltagarna fick titta 

på utvalda klipp en och en för att sedan presentera sina tankar och känslor samtidigt som de 

fick dra slutsatser om sin partners tankar och känslor vid samma specifika tillfälle. En 

jämförelse mellan dessa gjordes för att bedöma precisionen i den överförda känslan. 

Resultatet visade ett samband mellan positiv meta-perception eller en bedömning av att dess 

partner är positiv gällande relationen och en högre precision. En högre grad av denna 

precision hade ett samband med högre grad av tillfredsställelse. Lorimer & Jowett (2010) har 

gjort ytterligare en liknande undersökning som ovan presenterad med skillnaden att denna 

gång väga in könsroller i studien. Med samma metod som i den tidigare presenterade studien 

kom de fram till att kvinnliga coacher hade en högre grad av precision i sin känsloförmedling. 

För de aktiva var relationen mellan kvinnliga aktiva i kombination med manlig coach bäst ur 

precisionssynpunkt, sämst ur samma aspekt var kvinnliga aktiva i kombination med kvinnlig 

coach. Detta visar att i relationen mellan coach och aktiv så spelar kön en roll för 

interaktionen och relationens kvalitet mellan de båda parterna. 

Olympiou, Jowett & Duda (2008) undersökte motivationens betydelse i relationen mellan 

coach och idrottare i lagidrott. Denna studie baserades på ett frågeformulär som heter 

”Percieved Motivational Climate In Sport Questionnaire” för att kunna bedöma 

uppfattningen av det av coachens skapade motivationsklimatet. De fick även svara på två 

stycken ”Coach-Athlete Relationship Questionnaires” för att kunna bedöma direkta 

uppfattningar och metaperception av relationens kvalitet. De kom fram till att uppfattad 

uppgiftsinvolvering kännetecknas av coachningsklimatet, där vikten av rollfördelning, 

samarbete och utveckling har ett samband med upplevelser av en högre grad av närhet, 

hängivenhet och samarbetsförmåga med coachen. Uppfattningar av den av coachen skapade 
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miljön som betonar bestraffning för misslyckanden, rivalitet och orättvisa erkännanden var 

förknippade med lägre nivå av upplevda värden på 3C-skalan (closeness, commitment och 

complementarity) tillsammans med coachen. Dessa resultat stödjer enligt Olympiou et al. 

(2008) uppfattningen om att relationen mellan coach och idrottare har stor vikt och påverkan 

när det gäller motivation för individer i lagidrott. 

 

Jowett & Chaundy (2004) studerade grupprocesser och till vilken grad idrottares 

uppfattningar av relationen med sin coach skapar eller förbättrar lagsammanhållningen. De 

använde i denna studie fyra stycken självrapporteringsinstrument som mäter uppfattningar om 

gruppsammanhållning, coachens ledarskap samt olika typer av relationer mellan coach och 

idrottare. Resultatet visade på att ledarskapsvariabler förutsatte mer skillnader på uppgift och 

social sammanhållning när relationsrelaterade faktorer inkluderades. Det visade sig vidare att 

ledarskaps- och relationsvariabler var starkare och bättre förutsättningar för uppgiftsrelaterad 

sammanhållning än för social sammanhållning. Detta visar att lagsammanhållningen påverkas 

av relationen mellan coach och aktiv individ på ett positivt sätt i jämförelse med om enbart 

ledarskapsfaktorer beaktas. 

1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Coach-Athlete relationship (3C) 

Coach-Athlete relationship beskriver relationen mellan en tränare eller coach och en aktiv 

idrottande individ. Jowett & Ntoumanis (2004) definierar begreppet som en tredimensionell 

skala innehållande closeness, commitment och complementarity. Denna skala benämns ibland 

som 3C-skalan.  

1.2.1.1 Closeness 

Closeness innebär för den aktiva tävlingsidrottaren upplevelser av närhet med tränare. Detta 

karaktäriseras av att idrottaren känner att den ges goda möjligheter till en lyckad karriär, 

känner tillit, trygghet och är välmående i sin relation med sin tränare (Jowett & Ntoumanis, 

2004). 
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1.2.1.2 Commitment 

Commitment behandlar ett känslotillstånd för den aktiva tävlingsidrottaren som behandlar 

känslan av en nära relation, positiv känsla av förpliktelser och ömsesidig respekt i relationen 

med tränaren (Jowett & Ntoumanis, 2004). 

1.2.1.3 Complementarity 

Complementarity behandlar upplevelser av ett ömsesidigt öppet förhållningssätt och gillande, 

uppskattning av tränarens uppoffringar och en benägenhet att göra sitt bästa när individen blir 

coachad av sin tränare (Jowett & Ntoumanis, 2004). 

1.2.2 Engagement (Engagemang) 

Begreppet engagement karaktäriseras enligt Lonsdale, Hodge & Raedeke (2007) av 

självförtroende, framåtanda, hängivenhet och entusiasm. Delarna beskriver Lonsdale et al. 

(2007) som följer. När ordet engagemang nämns vidare i denna uppsats betyder det ett 

samlingsbegrepp för de fyra beskrivna delarna nedan. 

1.2.2.1 Självförtroende 

Självförtroende innebär i denna undersökning att individen upplever sig vara kapabel att 

uppnå sina mål och lyckas med sin idrott (Lonsdale et al., 2007). 

1.2.2.2 Framåtanda 

Framåtanda är ett känslomått på den aktiva individens energi och livfullhet vid utövande och 

inför sin idrott. Både mentalt och fysiskt (Lonsdale et al., 2007). 

1.2.2.3 Hängivenhet 

Hängivenhet innebär för individen en beslutsamhet och en stark vilja att arbeta hårt för att nå 

måluppfyllelse i sitt idrottsutövande (Lonsdale et al., 2007). 

1.2.2.4 Entusiasm 

Entusiasm innebär passion, entusiasm, gillande och att individen upplever sin idrott som rolig 

att utöva (Lonsdale et al., 2007). 

1.2.3 Motivation 

Enligt Hassmén, Hassmén & Plate (2003) kan det abstrakta begreppet motivation beskrivas 

som grunden till all mänsklig verksamhet och för att kunna prestera på ett tillfredsställande 
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sätt är motivationen en grundförutsättning. Hassmen et al. (2003 s. 164) beskriver motivation 

enligt följande:  

”Motivation handlar om de inre eller de yttre krafter som initierar, ger energi åt, styr och 

upprätthåller beteenden.” 

1.2.4 Tävlingsidrott 

I den här uppsatsen kommer idrottande individer som är aktiva inom seriös tävlingsidrott att 

undersökas. Med seriös tävlingsidrott menas i detta fall idrottare som regelbundet tränar, 

tävlar och utövar sin idrott med en högt uppsatt målsättning och utövande på en hög nivå. 

Prestationsbaserat idrottsutövande med målsättning om, eller redan utövande, på elitnivå inom 

sin idrott. 

1.2.5 Tränare/Vardagstränare 

När det i denna undersökning nämns ordet coach, tränare eller vardagstränare innebär det den 

tränare som den aktiva tävlingsidrottande individen vardagligen möter. Alltså huvudtränaren i 

sin förening och inte eventuell landslagstränare eller distriktslagstränare eller liknande. 

Undersökningen behandlar således relationen som uppstår mellan tränare och aktiv 

tävlingsidrottare i vardagssituationer och som är vanligast förekommande i den aktives liv. 

1.3 Bidrag till forskningen 

Vid genomsökning av tidigare forskning så visade det sig att det i dagsläget finns begränsat 

med forskning gällande samband mellan coach-athlete relationship och engagemang. Det har 

antingen behandlat det ena eller det andra men ingen studie har hittats som direkt behandlar 

de båda i någon form av sambandsanalys. Vidare är båda ämnena i dagsläget väldigt aktuella 

och många studier som behandlar dessa två delar är ofta från så sent som 2009 eller 2010. 

Med ovanstående som motivering anser jag att studiens relevans och aktualitet motiveras 

likväl som bidraget att påbörja en upptäckning av en existerande kunskapslucka i forskningen.  

Jag är väl medveten om att denna undersökning kommer att bli begränsad i sitt omfång och 

inte kommer att bidra med fullständiga sanningar eller ha möjligheten till genomförande av 

några större generaliseringar. Då detta är en inledande undersökning i ett aktuellt men relativt 

outforskat område kan bidraget kanske inte avslöja några större upptäckter inom området. 

Ambitionen och målet med denna undersökning är att bidraga med tydliga indikationer, 
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resultat och konklusioner som kan ge förslag till vidare forskning inom ämnet och en 

vägledning för framtida forskare relaterat till ämnets relevans. 

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att redogöra för huruvida det föreligger ett samband mellan 

upplevd relation med tränare och upplevt engagemang hos unga tävlingsidrottare samt att 

beskriva vilka delar som uppvisar de starkaste sambanden.  

2.2 Frågeställning 

 Hur ser sambandet ut mellan upplevt engagemang och upplevd relation mellan coach och 

unga aktiva tävlingsidrottare?  

 Finns det skillnader mellan individuella idrottare och lagidrottare gällande denna relation 

och dess samband med engagemang? 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsdeltagare  

3.1.1 Urval 

För att genomföra denna undersökning tillämpades ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet är ett icke-sannolikhetsurval och innebär att forskaren använder 

respondenter som för tillfället är tillgängliga. Ett icke-sannolikhetsurval kännetecknas även av 

att vissa enheter i populationen har större chans än andra att komma med i urvalet. Denna typ 

av urval kan leda till att möjligheterna till generalisering blir mindre eller obefintliga 

(Bryman, 2004). Det positiva är att bortfallet blir så gott som obefintligt, då det finns en 

överenskommelse mellan forskare och respondent att frågeformulär blir återlämnade eller rent 

av genomförs när forskaren är på plats.  

I denna uppsats bestod urvalet av olika idrotter med inslag av både individuell idrott och 

lagidrott för att kunna göra den i syfte och frågeställningen presenterade skillnaden. Det totala 

urvalet av möjliga respondenter var inledningsvis 120 stycken. Vid träffarna för utlämnande 

av frågeformulär saknades det dock ett antal respondenter från den ursprungliga 

urvalsgruppen. För ishockey uppgick summan av saknade respondenter till fyra stycken som 

uteblivit till följd av skador eller sjukdomar och vid besök på idrottscollege var sju av de 

ursprungligen tänkta respondenterna frånvarande på grund av internationella tävlingar i 

utlandet. Detta resulterade i totalt 109 stycken insamlade frågeformulär varav en saknade 

viktig information och inte kunde användas. 108 stycken respondenters besvarade 

frågeformulär användes, varav 29 flickor och 79 stycken pojkar. Respondenterna återfanns på 

olika idrottsgymnasier och landslagssamlingar i Sverige och befann sig i åldersspannet mellan 

15 och 18 år. Idrotter som undersöktes var individuella idrotter som friidrott (F=11+ P=12, 

21%), orientering (F=13+P=17, 28%) och gymnastik (F=2+P=0, 2%) samt lagidrotter så som 

ishockey (F=0+P=39, 37%), fotboll (F=1+P=1, 2%) och handboll (F=2+P=9, 10%).  I medel 

tränar individerna 13,9 timmar per vecka (SD=5,3) fördelat på 8,6 pass (SD=2,8). De har i 

medel tävlat i sin idrott i 9,5 år (SD=2,4) räknat från sin allra första tävling i sin barndom. 

Denna fördelning innebär vidare att det är 53 lagidrottare och 55 individuella idrottare vilket 

är en procentuell fördelning på 50,9 procent individuella och 49,1 procent lagidrottare. Den 

aktuella nivåmässiga fördelningen uppmättes till distriktsnivå (n=10), regionsnivå (n=5), 
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nationell nivå (n=41) och internationell nivå (n=52). Detta ger en god grund för framtida 

jämförelser grupperna emellan. Det som styrde detta urval var tidigare skapade kontakter 

vilket underlättade insamling av data inom tidsramen för denna c-uppsats. Urvalets storlek 

grundar sig ofta på en kombination av tid, pengar och behovet av precision (Bryman, 2004). I 

denna undersökning lämnades 109 stycken frågeformulär ut till respondenter med en 

återlämningsgrad på 100 procent. 109 stycken besvarade frågeformulär anses vara en fullt 

rimlig summa med tanke på ovanstående även om bara 108 kunde användas, där tiden i detta 

fall var den mest avgörande faktorn. 

3.1.2 Bortfall 

Datainsamlingen resulterade i ett nästintill minimalt bortfall då samtliga utlämnade 

frågeformulär återlämnades. Det blev dock ett bortfall på ett formulär då detta var så pass 

dåligt ifyllt att önskad data inte gick att använda. Därmed ingår 108 stycken formulär i studien 

av 109 utlämnade vilket resulterar i ett procentuellt bortfall understigande en procent. Enligt 

Bryman (2004) så är en svarsfrekvens över 85 procent klassat som utmärkt i sammanhanget. 

Några av de ifyllda frågeformulären saknade någon ifylld variabel på någon av de eftersökta 

frågorna. Då dessa endast var enstaka löstes detta med hjälp av imputering, vilket innebär att 

ett medelvärde på andra svar får avgöra svaret på den saknade frågan. 

3.2 Material 

3.2.1 Design och utformning av frågeformulär 

Undersökningen genomfördes som tidigare angetts med hjälp av ett frågeformulär (Se bilaga 

1). Formulären som användes är tidigare utvecklade verktyg från Jowett & Ntoumanis (2004) 

samt Lonsdale, Hodge & Jackson (2007). Frågeformuläret har sedan översatts till svenska för 

att tillämpas i denna undersökning genom en metod som kallas translation-back-translation 

vilket innebär att det först översätt till svenska från engelska och sedan tillbaka till engelska. 

Därefter undersöks hur nära dessa översättningar blir (Gustafsson, 2010). De två 

frågeformulären behandlar relationen med tränaren (The Coach – Athlete Relationship 

Questionnaire) och respondentens upplevelse av sin idrott, engagemang (The Athlete 

Engagement Questionnaire).  
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3.2.2 The Coach – Athlete Relationship Questionnaire (CART-Q) 

Denna del av undersökningen är hämtad från Jowett & Ntoumanis (2004) och har som 

huvudsakligt mål att mäta relationens innehåll samt dess kvalitet. (Se Bilaga 1 – Relationen 

med tränaren) 

För att underlätta och möjliggöra analys av insamlad data har i enlighet med Jowett & 

Ntoumanis (2004) kodning och sammanfogning av variabler tillämpats. Mer specifikt har 

relationen med tränaren delats upp i tre olika delar, closeness, commitment och 

complementarity, även kallad för 3C-skalan. Closeness innebär närhet med tränaren och kan 

karaktäriseras av att idrottaren känner att idrottskarriären får goda möjligheter med hjälp av 

tränaren, tillit, trygghet och välmående samt mottaglighet. Closeness kan erhållas med frågor 

som exempelvis, ”Jag litar på min huvudtränare” i frågeformulären. Ett värde på 

commitment fås genom frågor som ”Jag respekterar min tränare” och behandlar ett 

känslotillstånd gällande nära relation, förpliktelser och respekt. Complementarity betyder 

uppskattning av uppoffringar, individens benägenhet att göra sitt bästa, öppet förhållningssätt 

samt ett allmänt gillande. Detta värde fås genom exempelvis svar på frågan ”När jag blir 

coachad av min tränare, är jag beredd att göra mitt bästa”.  

Viktigt att tillägga är att enkäten behandlar respondenternas vanliga tränare, alltså den tränare 

de möter vardagligen i sin förening, den som de har mest kontakt med och alltså ej 

landslagstränare, distriktstränare eller liknande som fanns närvarande vid ifyllandet av 

utlämnat formulär. Detta tydliggjordes för respondenterna både muntligt och skriftligt. 

Respondenterna fick svara på frågan på en skala i sju steg, från stämmer inte alls till 

instämmer helt med ett fjärde steg, neutral, namngett.  

Sammantaget skapas variabeln total relation vilket innebär en sammanställning av de olika 

variablerna, closeness, commitment och complementarity i denna del. Begreppen är inte 

översatta till svenska för att de är så pass omfattande och innebär mer än en direkt 

översättning av begreppen. För att undvika missförstånd och fel i översättning har dessa 

begrepp ej översatts.  

3.2.3 The Athlete Engagement Questionnaire 

För att undersöka engagemang har The Athlete Engagement Questionniare använts. Detta 

verktyg är utvecklat av Lonsdale, Hodge & Jackson (2007) och har som syfte att mäta 
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individens totala engagemang i sitt idrottsutövande. (Se Bilaga 1 – Din upplevelse av din 

idrott)  

Även i denna del av undersökningen föreslår utvecklarna Lonsdale, Hodge & Jackson (2007) 

att ett system att sammanfoga variabler skall tillämpas för utvärdering av begreppet 

engagemang. De bryter ner begreppet i fyra delar, självförtroende, framåtanda, hängivenhet 

och entusiasm. Självförtroende i detta fall kan beskrivas som känslan av att vara kapabel att 

uppnå mål och lyckas i sin idrott. Exempel på en fråga som behandlar självförtroende är ”Jag 

känner mig säker på mina förmågor”. Framåtanda är individens energi och livfullhet vid 

utövandet och inför sin idrott likväl fysiskt som mentalt. Framåtandan erhålls genom svar på 

frågor som exempelvis ”Jag känner mig mentalt alert när jag utövar min idrott”.  

Hängivenhet i detta fall innebär beslutsamhet och viljan att arbeta hårt för att uppnå sina mål 

med sitt idrottsutövande, ett exempel på en fråga är ”Jag vill arbeta hårt för att uppnå mina 

mål i min idrott”. Den sista delen i engagemang, entusiasm, kan beskrivas som passion och 

entusiasm till sin idrott samt att individen gillar och har kul under utövandet. För att få värdet 

på entusiasm skall respondenterna svara på frågor som exempelvis ”Jag känner mig 

passionerad när det gäller min idrott”. I denna del fanns fem steg för respondenten att svara 

på, med början på 1=nästan aldrig, 2=sällan, 3= ibland, 4=ofta och 5=nästan alltid. 

3.3 Procedur 

3.3.1 Metod för datainsamling 

Det finns två huvudtyper av data, kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativa data kännetecknas 

ofta av stora urval tillsammans med strukturerade frågeformulär och ofta används även slutna 

svarsalternativ (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Den kvantitativa undersökningsmetoden 

är lämplig i situationer där forskaren vill ta reda på hur vanligt förekommande vissa 

företeelser är, exempelvis hur ofta X uppstår under förutsättning av Y. Den kvantitativa 

metoden söker alltså oftast svar på om medan den kvalitativa snarare söker svar på hur (Trost, 

1994). 

Inom psykologin kan ordinaldata användas som parametriska data. Parametriska data består 

vanligtvis av kvot- eller intervallskalor men undantag görs inom psykologiska undersökningar 

då även ordinaldata kan användas för att göra vissa parametriska tester (Brace, Kemp & 

Snelgar, 2000; Howitt & Cramer, 2005). Psykologiska undersökningar behandlar ofta 

subjektiva data som kan tolkas som att vara av kvalitativ karaktär. För att på ett kvantitativt 



Tobias Suomela   Coach-Athlete Relationship & Engagement Metod 

12 

 

sätt kunna göra jämförelser och statistiska analyser, som vanligtvis görs med parametriska 

data och som annars inte skulle vara möjliga kan subjektiva psykologiska känslor och 

attityder sifferbenämnas och rangordnas. Dessa data kan då användas som kvantitativa data 

för att göra korrelationer och regressioner även om data är av ordinal datatyp (Elmes, 

Kantowic & Roediger III, 2003; Vadum & Rankin, 1998). I denna uppsats kommer 

ordinaldata att användas på ett kvantitativt sätt och behandlas som parametriska data enligt 

ovanstående procedur. 

Underlaget till denna undersökning har inhämtats via frågeformulär (Se bilaga 1). Enkäten är 

med ovanstående motivering enligt psykologiska värderingar av kvantitativ karaktär även om 

svarsalternativen karaktäriseras av ordinal datatyp. Undersökningen genomfördes genom 

datainsamling vid ett tillfälle, vilket innebär att varje individ endast undersöktes en gång. En 

sådan typ av studie kallas för en tvärsnittstudie (Bryman, 2004).  

Tvärsnittsstudien innebär att data samlas in från fler än ett fall och vid ett mättillfälle 

(Bryman, 2004). Syftet var att erhålla kvantitativa data med kopplingar till två eller fler 

variabler. Dessa variabler skall granskas för att sedan kunna upptäcka mönster när det gäller 

olika slags samband. Data inhämtades vid flera tillfällen eftersom möjlighet att samla in alla 

data från samtliga undersökningspersoner vid ett och samma tillfälle inte var möjligt. Syftet 

med undersökningen kräver heller inte att data samlas in vid flera tidpunkter eftersom den 

tidsmässiga skillnaden inte är intressant för uppsatsens syfte. 

Sett till ovanstående motiveras valet av kvantitativ undersökning genom sin struktur och sitt 

tillvägagångssätt. Vidare ligger fokus på att undersöka om det finns samband vilket ytterligare 

motiverar valet av den kvantitativa undersökningsmetoden. 

3.3.2 Litteratursökning 

För att hitta litteratur och referenser till bakgrundsfakta och förståelse har jag använt mig av 

två databaser för vetenskapliga artiklar, SportDiscus och PsychINFO. Motiveringen till detta 

är att de är erkänt bra databaser och är relevant för ämnesvalet i denna studie. Hur sökningen 

gick till presenteras i Tabell 3.1. 

3.3.2.1 Inkludering och exkludering av litteratur 

Inkludering av referenser gjordes först och främst genom ämnesrelevans, de skulle behandla 

coach-athlete relationship och/eller engagemang. Vidare valdes referenserna ut när begreppet 

behandlades, definierades, förklarades eller hanterade mätverktyg och metoder. Ytterligare 
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inkluderingskriterier baserades på att litteraturen skulle behandla känslor och uppfattningar 

gällande rådande relation. Valet föll även på de referenser som behandlade lagidrott men även 

individuell idrott. Exkludering av litteratur gjordes när ämnet rörde föräldrarelationer, 

missbrukade eller utnyttjade idrottare, enbart unga flickor och/eller pojkar med en ålder 

understigande 15 år, att artiklar ej fanns i fulltext samt inte behandlade idrotten som 

grundläggande syfte. Undersökningarnas geografiska placering har inte aktivt värderats men 

samtliga studier som utvaldes är genomförda i Europa. 

3.3.2.2 Sökstrategi 

Tabell 3.1: Sökstrategi, sökord och antal träffar 

Databas Sökord Träffar (P-R) Abstract/Utvalda 

SportDiscus “Coach-Athlete “ AND “Relationship” 315 12/4 

 … AND “Engagement” 2 2/1 

 … AND “Benefits” 4 3/0 

 “Engagement” AND “Sports” 497 3/0 

 “Athlete” AND “Engagement” 108 0/0 

 … AND “Measure” 10 6/0 

PsychINFO “Coach-Athlete Relationship” 147 4/2 

 “Coach-Athlete” (KW) AND 

“Relationship” (KW) 

49 8/4 

 … AND “Team-sports” 9 7/3 

 … AND “Group” (KW) 4 1/1 

 

Tabell 3.1 presenterar hur sökorden fördelades och hur sökningen genomfördes i de olika 

databaserna. De understrukna orden är ursprunglig sökning och börjar istället ordet med ”…” 

så betyder det att det är i kombination med närmast ovanstående understrukna sökning. 

Träffarna anges under träffar och ”P-R” betyder att artikeln är peer-reviewed. Kolumnen 

längst till höger anger hur många abstract som lästes samt hur många som valdes ut. Står det 

”(KW)” efter sökord betyder det att de angetts som nyckelord i sökningen. 

3.3.3 Analys av data 

Förutom ovan angivna metod för sammanställning och sammanfogning av variabler har 

sambandet mellan coach-athlete relationship och engagemang som i tidigare avsnitt 

beskrivits, analyserats med korrelationsanalys och multipel regression. Analyser av data som 

också har genomförts är medelvärden, standardavvikelse, signifikansvärden och observerat z-

värde samt frekvens. Frekvensen är endast en presentation av hur många som angivit ett visst 

alternativ och kommer inte som de andra delarna att beskrivas mer ingående än detta. För att 
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kontrollera skalornas reliabilitet har även ett reliabilitetstest som kallas Cronbach alpha 

consistency test genomförts. Val av dessa motiveras under respektive underrubrik.  

Rent tekniskt användes programmet SPSS för att analysera data. SPSS är en mjukvara, ett 

program för att bearbeta, analysera och presentera kvantitativa eller statistiska data 

(www.spss.com, 2010).  

Tabell 3.2: Relation och engagemangsvariablers medel, standardavvikelse och alphavärden (N=108) 

 Medel SD Alpha Antal 

Closeness 23,2963 4,66496 0,707 108 

Commitment 16,3333 2,34022 0,887 108 

Complementarity 24,2407 3,66308 0,676 108 

Totalt relation 63,8704 9,64035 0,844 108 

Självförtroende 16,1296 2,77537 0,898 108 

Framåtanda 16,2130 2,75834 0,835 108 

Hängivenhet 17,1296 2,87462 0,810 108 

Entusiasm 17,6204 2,43693 0,844 108 

Totalt engagemang 67,0926 9,33743 0,882 108 

3.3.3.1 Normalfördelning 

Normalfördelningen är viktig att ta reda på inom kvantitativa undersökningar. Råder inte 

normalfördelning utan en sned fördelning av data kan det ibland vara nödvändigt att göra ett 

annat test för att undvika fel i undersökningen (Howell, 1997). Tester för normalfördelning 

har gjorts i enlighet med Pallant (2004) för de sammanlagda variablerna totalt engagemang 

och total relation samt för samtliga undervariabler det visade sig vara normalfördelade. 

Standardavvikelsen (SD) är relativt liten i jämförelse med medelvärdet på samtliga uppmätta 

variabler, vilket ger indikationer på normalfördelning av data (Tabell 3.2). 

3.3.3.2 Cronbach alpha consistency 

När en undersökning skall inkludera användandet av skalor är det viktigt att skalorna är 

reliabla och pålitliga. För att säkerställa detta kan undersökaren göra ett Cronbach alpha 

consistency test för att se till vilken grad de olika delarna i skalan hänger ihop. Vanligtvis är 

skalan reliabel vid ett alpha-värde överstigande 0,7 men kan även vara reliabel vid tillfällen då 

antalet delar understiger tio redan vid ett alpha-värde överstigande 0,5 (Pallant, 2004). 

Resultatet av alpha-testet visar de olika delarnas påverkan på skalan och dess värde 

presenteras ovan i Tabell 3.2. Testet visade att alla delar ligger över den enligt Pallant (2004) 

kritiska nivån 0,7 förutom complementarity som hamnar något under med 0,68. Eftersom 
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skalan innehåller färre än tio stycken delar så ses inte detta som opålitligt enligt Pallant 

(2004). Det totala alpha-värdet för skalan ligger på 0,84 för den totala relationen och 0,88 för 

det totala engagemanget och är därför, sett till Pallant (2004), reliabel och pålitlig i 

sammanhanget.  

3.3.3.3 Outliers 

Det insamlade materialet har undersökts för så kallade outliers. Outliers är extremvärden som 

ligger väldigt långt bort från medelvärdet. Enligt Borg & Westerlund (2007) bör dessa värden 

undersökas för felinmatning, vilket har gjorts och enligt kontroll är de korrekt ifyllda. Dessa 

extremvärden är även testade för dess påverkan på medelvärdet, vilket resulterade i en 

försumbar förändring varpå de värdena finns kvar i beräkningarna. 

3.3.3.4 Medelvärde och standardavvikelse 

Medelvärdet är ett centralmått som beskriver hur en samling av uppmätta värden är fördelade 

(Brace et al., 2000). Medelvärdet beräknas genom summan av alla uppmätta värden dividerat 

med antalet mätvärden. Detta värde är viktigt då många beräkningar bygger vidare på just 

medelvärdet (Borg & Westerlund, 2007). 

Standardavvikelse är ett spridningsmått som beskriver hur mycket värdena i en population 

avviker från medelvärdena (Brace et al., 2000). Standardavvikelsen är ofta knuten till 

medelvärdet och dessa används vanligtvis tillsammans. Är de olika värdena nära medelvärdet 

blir standardavvikelsen låg och är värdena långt ifrån medelvärdet blir standardavvikelsen hög 

(Borg & Westerlund, 2007). 

Standardavvikelsen och medelvärdet kan tillsammans användas för att beräkna 

normalfördelning. Det är viktigt att veta huruvida data är normalfördelat eller inte när det 

gäller valet av statistiska metoder. Många statistiska metoder förutsätter normalfördelning och 

det kan bli statistiska felaktigheter om så inte är fallet (Borg & Westerlund, 2007). För att 

kunna kontrollera och använda medelvärden och normalfördelning genomfördes ovanstående 

tester. Resultat av medelvärde och standardavvikelse presenteras i Tabell 3.2. 

3.3.3.5 Signifikansnivå (p) 

Signifikansnivån eller p-värdet som det också kallas är ett sannolikhetsmått som beskriver 

nivån av hur sannolikt det är att resultat uppkommit av en slump. Vanligt inom psykologin är 

att p-värdet skall vara lika med eller understiga 0,05 (Brace et al., 2000). Samma maximala 

signifikansnivå kommer att användas i denna undersökning. Detta innebär att resultat med ett 
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p-värde överstigande 0,05 inte kommer att betraktas som tillförlitliga resultat och därmed 

förkastas. Vissa tester i denna studie har signifikansnivåer som är lägre än 0,01 och kommer 

då att presenteras som p<0,01 under resultatets presenterade tabell. 

3.3.3.6 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalyser används enligt Pallant (2004) huvudsakligen för att beskriva riktning 

och styrka i ett samband mellan två variabler. Att analysera samband mellan variabler ligger i 

linje med undersökningens huvudsakliga syfte varpå denna metod för analys valdes. 

Tillvägagångssättet som användes för att genomföra korrelationsanalysen finns beskriven i 

Pallant (2004) s. 115-126. Först gjordes ett spridningsdiagram för att se hur data var fördelat 

och om det fanns några extremvärden som skulle kunna skapa problem för framtida tester. 

Därefter gjordes en bivariat korrelation på samtliga undersökta variabler. 

3.3.3.7 Observerat z-värde (zobs) 

En av studiens delfrågor var även att undersöka huruvida det föreligger skillnader mellan 

lagidrott och individuell idrott varpå de olika grupperna jämfördes mot varandra. Först totalt, 

sen fördelat på varje variabel fördelat på idrottstyp. Även detta i enlighet med Pallant‟s (2004) 

föreslagna procedur.  

För att testa den statistiska signifikansen i skillnader mellan korrelationskoefficienter skall det 

enligt Pallant (2004) göras ett test där det observerade z-värdet (zobs) beräknas. zobs-värdet 

beräknas genom konvertering av r-värde till z-värde för att sedan genom en given ekvation 

räkna ut det önskade värdet. Förutsättningar för att göra denna typ av test är normalfördelad 

data på överstigande 20 undersökningspersoner. Data uppfyller båda dessa krav enligt tidigare 

presenterad data och tabeller. För att se om skillnaden är statistiskt signifikant krävs zobs 

överstigande 1,96 eller understigande -1,96 (Pallant, 2004). 

3.3.3.8 Multipel regressionsanalys 

Multipel regression är enligt Brace et al. (2000) en statistisk teknik som möjliggör 

förutsägande att ett värde på en variabel baserat på värdet på en eller flera andra variabler. 

Brace et al. (2000) påpekar att psykologi och beteendevetenskap kan i många fall vara ett 

svårbedömt område och att uppnå total precision i prediktionen anses som i stort sett en 

omöjlighet. Det kan dock ge undersökaren en möjlighet att identifiera ett antal förutsägande 

variabler som sammantaget kan en bedömning av riktlinjer och värden på den beroende 

variabeln.  
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Den multipla regressionen gjordes hierarkiskt, med metoden Enter, för var och en av de olika 

variablerna för engagement; självförtroende, hängivenhet, framåtanda och entusiasm som 

beroende variabel. Det första steget gjordes med tävlingsnivå och det andra steget behandlade 

oberoende variabler från de tre dimensionerna i 3C-skalan, closeness, commitment och 

complementarity.  

Även här gjordes kontroll för outliers och dess påverkan, vilket bedömdes vara försumbart. 

3.3.4 Pilotstudie 

Bryman (2004) anser att av andra forskare utvecklade och redan använda verktyg och frågor 

med fördel kan användas. Bryman (2004) menar vidare att användning av existerande frågor 

innebär att de redan använts och prövats och således är det inte en nödvändighet att 

genomföra en pilotstudie rörande de frågorna. Dessa har redan validerats och reliabiliteten har 

bedömts av andra forskare. Vidare kan detta underlätta jämförelser med tidigare studier. Dock 

har frågorna som använts översatts från engelska varpå det kan anses att en pilotstudie kan 

vara nyttig för att upptäcka eventuella fel rörande frågornas formulering. 

Pilotstudien genomfördes på ett antal friidrottare, bortfallet på antalet returnerade formulär 

blev noll procent då alla returnerades. Samtliga returnerade frågeformulär var också 

användbara med endast några frågors utelämnande. Av samtliga frågor som ställdes blev 99,5 

procent besvarade. Anledningen till de utelämnade svaren anses vara att ingen person fanns 

på plats för att för att inledningsvis informera eller under tiden besvara eventuella frågetecken 

och kontrollera att frågeformulären blev fullständigt besvarade. Detta är något som åtgärdades 

delvis i efterföljande utlämningar med något undantag för ishockeyspelarna då detta inte var 

teknisk möjligt. I övrigt ansågs det att enkäten var bra som den var och ingen förändring 

behövde göras förutom att närvaron innan för att informera och under tiden respondenterna 

genomförde frågeformulären för att kunna besvara eventuella frågor. Tack vara den goda 

svarsfrekvensen blev samtliga enkäter användbara och genom imputering av data på de 

väldigt få ej ifyllda variablerna får vi fullständiga enkäter. Samtliga enkäter från pilotstudien 

användes i denna undersökning. 

3.4 Trovärdighet 

Kriterierna för validitet, reliabilitet och replikerbarhet är viktiga i bedömningen av 

undersökningars trovärdighet och bidragande med tillförlitliga kunskaper (Bryman, 2004). 
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Syftet med detta avsnitt är att beskriva tillvägagångssättet för att uppnå en hög trovärdighet i 

denna uppsats. 

3.4.1 Validitet 

Validitet går ut på att bedöma om undersökningens slutsatser som genererats hänger ihop eller 

inte. Alltså om det som avser att mätas verkligen mäts. För att få en hög validitet är det vidare 

av stor vikt att använda olika källor och jämföra dessa mot varandra för att skapa perspektiv 

och synvinklar från olika håll, vilket även leder till en ökad objektivitet (Saunders et al., 

2003).  

 

För att i denna undersökning skapa en god validitet har det med noggrannhet valts ut 

frågeformulär som mätverktyg. Frågeformuläret är ursprungligen skapat av forskare med 

många publikationer och stor kunskap inom området (Jowett & Ntoumanis, 2004; Lonsdale et 

al., 2007), vilket kan ge studien en högre validitet. Skalorna i de formulär som använts är 

framtagna för tillämpning på idrott. Hassmen & Hassmen (2008) framhäver fördelen med att 

använda tester specifikt ämnade för idrott framför användandet av allmänna tester och anser 

att validiteten stärks i och med detta. 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet och att undersökningen ska bidra med tillförlitliga 

kunskaper. Kort kan reliabiliteten beskrivas som frånvaro av slumpmässiga mätningsfel. Det 

är viktigt att noggrant beskriva tillvägagångssättet som ligger till grund för slutsatserna. 

Reliabilitet blir viktigt vid kvantitativa undersökningar snarare än vid kvalitativa och 

behandlar huruvida mått är stabila eller inte (Bryman, 2004; Saunders et al., 2003). Vissa 

menar att i kvalitativa studier skall inte reliabiliteten tryckas på för hårt då kreativiteten kan 

hindras (Kvale, 1997), medan andra menar att reliabilitet kräver standardisering i 

undersökningen vilket ofta saknas i den kvalitativa forskningen (Trost, 1997). Reliabilitet är 

hur som helst starkt sammankopplad med kvantitativ forskning och är av stor vikt för 

trovärdiga resultat. Så också i denna studie eftersom den är av kvantitativ karaktär. 

 

För att skapa en hög tillförlitlighet strävas det i denna undersökning efter att konsekvent på ett 

utförligt sätt beskriva tillvägagångssätt samt beskriva på vilka grunder slutsatser tas. 

Reliabilitet skapas vidare genom användandet av redan validerade tester som tidigare 

beskrivits. Vidare skapas reliabilitet genom inre reliabilitetstest av skalan som använts med ett 
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så kallat alpha consistency test. Detta test visade att skalan har en hög reliabilitet. I denna 

studie ligger alpha-värdet på mellan 0,68 till 0,90 vilket kan jämföras med exempelvis Jowett 

& Ntoumanis (2004) som hade värden mellan 0,78 och 0,85. Att signifikansnivån kontrolleras 

med den för psykologiska studier uppsatta maxgränsen (p<0,05) ger reliabla testresultat likväl 

som användandet av redan beprövade undersökningsverktyg som tidigare forskare utvecklat.  

 

För att möjliggöra för andra forskare att replikera eller reproducera en undersökning och de 

resultat som andra forskare kommit fram till måste undersökningen vara möjlig att upprepa. 

Detta är inte möjligt om forskaren inte detaljerat beskriver sitt tillvägagångssätt. (Bryman, 

2004) 

För att skapa replikerbarhet i denna studie är målet att enligt bästa förmåga beskriva ingående 

hur undersökningen gått till, allt från urval till datainsamling samt på vilka grunder som 

slutsatser tagits. Att använda ett redan utformat frågeformulär som är testat och validerat av 

andra forskare stärker replikerbarheten ytterligare. Det som dock skall tas i beaktning är att 

respondenterna, omgivning och miljö i skrivande stund givetvis kan ha påverkan på resultatet 

och dessa förutsättningar är många gånger inte möjliga att återskapa. Påverkan på 

replikerbarheten kan även genom forskarens förutfattade meningar och bakgrundsinformation 

som för den insatte kan kännas som självklara och tydliga, inte alls uppfattas på samma sätt av 

forskare i en reproduktiv situation (Bryman, 2004). 

3.5 Etiska överväganden 

Det finns ett antal grundläggande etiska frågor som bör beaktas vid genomförandet av en 

undersökning som inkluderar människor. De mest grundläggande är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2004; 

Vetenskapsrådet, 2009). 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2009) att forskaren skall informera 

berörda om syftet med undersökningen, att deltagande är högst frivilligt och deltagarnas rätt 

att avbryta närhelst de önskar. För att förstå detta ytterligare konkretiseras varje krav i olika 

regler. Regel 1 behandlar informationskravet och lyder enligt följande: 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
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Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kan tänkas påverka deras villighet att delta.” (Vetenskapsrådet, 2009 s. 7) 

 

Vetenskapsrådet (2009) skriver att samtyckeskravet betyder att ingen behöver medverka mot 

sin vilja och därmed deltar frivilligt och har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Kravet konkretiseras enligt regel 2 som följande: 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” 

(Vetenskapsrådet, 2009 s. 9) 

 

När det gäller konfidentialitetskravet behandlar detta enligt Vetenskapsrådet (2009) att alla 

personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter och liknande måste förvaras utom räckhåll för obehöriga.  Även här finns en 

konkretiserad regel att ta hänsyn till:  

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 

ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet 

gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.” (Vetenskapsrådet, 

2009 s. 12) 

 

Det fjärde och sista huvudkravet är enligt Vetenskapsrådet (2009) nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna och data endast får användas i 

forskningssyfte och konkretiseras enligt följande: 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 

2009 s. 14) 

 

När det gäller informationskravet har samtliga respondenter både muntligt och skriftligt 

informerats om syftet med undersökningen och dess rätt att avbryta. Samtyckeskravet 

bekräftades genom information om att deltagandet var frivilligt vid utlämningen av 

frågeformulär, även detta både muntligt och skriftligt. Respondenterna fick på formulärets 

försättsblad bekräfta sitt frivilliga samtycke samt att de blivit informerade om studien genom 

en underskrift. Försättsbladet togs bort efter insamlingen för att säkerställa konfidentialiteten. 

Det informerades även om att det inte kunde vara möjligt att härleda svar till specifik individ 
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och att försättsbladet med underskriften skulle tas bort från ifyllt frågeformulär. Studien 

behandlar vidare inte några individer understigande 15 år eller är av etiskt känslig karaktär 

varpå vårdnadshavares godkännande inte var nödvändigt enligt Vetenskapsrådet (2009) och 

dess utfärdade riktlinjer. Konfidentialiteten säkerställdes genom frågeformulärens utformning, 

då inga personuppgifter registrerades som kan härledas direkt till person då personliga fakta 

begränsades till ålder, kön och utövandet av idrott. Data kommer vidare i denna uppsats att 

endast presenteras på gruppnivå och underlaget förvaras på säker plats där obehöriga saknar 

möjlighet att ta del av materialet. Nyttjandekravet är även säkerställt genom att materialet 

enbart används till att uppfylla forskningssyften. Sett till ovanstående motivering anser jag att 

denna studie uppfyller de etiska kraven enligt Vetenskapsrådet (2009) och kan anses som 

etiskt korrekt. 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivande information 

Tävlingsnivån för respondenterna är fördelat enligt följande. På internationell nivå (n=52; 

48,1%), på nationell nivå (n=41; 38,0%), på regional nivå (n=5; 4,6%) och på distriktsnivå 

(n=10; 9,3%). Denna fördelning visar att målgruppen, unga tävlingsidrottare som syftades 

undersökas har träffat rätt i denna studie. Fördelningen av de olika undersökta idrotterna visar 

att ungefär hälften av respondenterna är lagidrottare (49%) och den andra hälften är 

individuella idrottare (51%).  

Den procentuella fördelningen mellan könen visar ett övervägande åt pojkar som står för 73 

procent av den undersökta respondentgruppen vilket leder till ett procentuellt värde för flickor 

på 27 procent. Lagidrotterna domineras av pojkar där ishockey består av 100 procent pojkar, i 

handboll 82 procent pojkar och i fotboll är fördelningen 50 procent för vardera kön, dock 

skall tilläggas att det endast är två fotbollsspelare som ingår i undersökningen. När det gäller 

de individuella idrotterna är könsfördelningen mer lika, i friidrott är det 48 procent flickor och 

52 procent pojkar, i orientering är värdet för flickor 43 procent varpå pojkarna består av 57 

procent. Gymnastik har endast har två undersökningsdeltagare och består till 100 procent av 

flickor. Detta är viktigt att ha i beaktning i fortsättningen då jämförelsen mellan lagidrotter 

och individuella idrotter genomförs då könen kan ha viss påverkan på resultatet, med tanke på 

ovanstående könsfördelning.  

4.2 Korrelation 

4.2.1 Totalt samband mellan engagemang och relation 

Vid genomförande av spridningsdiagram som visar korrelationen mellan totalt engagemang 

och total relation i ett diagram, visade det sig att korrelationen är positiv och relativt samlad. 

De statistiska siffrorna för denna korrelation är att Pearson‟s korrelation blir 0,45 (Tabell 4.1). 

Enligt Pallant (2004) som på sidan 120 beskriver att korrelationskoefficienter mellan 0,30 - 

0,49 innebär medelstarkt samband och över 0,5 som starkt samband. I detta fall är sambandet 

enligt tidigare referens medelstarkt, men relativt nära ett starkt samband.  

Signifikansnivån uppnår ett värde av 0,00 vilket innebär att vi kan ha tilltro till att resultatet 

inte uppkommit av en slump. R
2
-värdet i denna korrelation blir 0,203 (0,45*0,45). R

2
-värdet 
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anger hur stor del av förändringen som förklaras av förändringar i de olika variablerna, alltså 

hur stor del av förändring i Y som kan förklaras av förändring i X (Borg & Westerlund, 

2007). I denna korrelation kan 20,3 procent av förändringen i totalt engagemang kan förklaras 

av förändringen i total relation. 

Tabell 4.1: Korrelationsmatris för relation, engagemang, svarsalternativ, medel och medel/fråga. (N=108) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1) Total relation           

(2) Closeness 0,95*         

(3) Commitment 0,78* 0,64*        

(4) Complementarity 0,92* 0,82* 0,60*       

(5) Totalt engagemang 0,45* 0,41* 0,34* 0,44*      

(6) Självförtroende 0,39* 0,35* 0,34* 0,36* 0,78*     

(7) Framåtanda 0,40* 0,37* 0,27* 0,41* 0,88* 0,57*    

(8) Hängivenhet 0,40* 0,37* 0,32* 0,38* 0,92* 0,64* 0,72*   

(9) Entusiasm 0,35* 0,32* 0,28* 0,34* 0,86* 0,46* 0,74* 0,73*  

Svarsalternativ 1-7 1-7 1-7 1-7 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

Totalt medelvärde (M) 63,87 23,30 16,33 24,24 67,09 16,13 16,21 17,13 17,62 

Medel/fråga (MF) 5,78 5,83 5,44 6,06 4,19 4,03 4,05 4,28 4,41 

N 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

        * P < 0,01 

 

Resultatet av korrelationsanalysens presenteras i Tabell 4.1, vilket är en sammanställd 

korrelationsmatris där samtliga undersökta variabler visar en statistisk signifikans då värdet på 

p understiger 0,01. Detta innebär enligt Borg & Westerlund (2007) och Pallant (2004) att data 

kan ses som pålitliga utan betydlig inverkan av slumpen. Det totala medelvärdet innebär 

sammanlagda medelvärdet på dimensionen, som är undervariabelns totala poäng eller hela 

skalan, som är innebär det sammanlagda värdet på skalans samtliga dimensioners totalpoäng i 

medel. Korrelationsanalysen visade att de olika delar som tillsammans skapar totalt 

engagemang skattas liknande av respondenterna och där entusiasm (MF=4,41; M17,62) och 

hängivenhet (MF=4,28; M=17,13) skattas något högre än de övriga två variablerna på 

engagemang, framåtanda (MF=4,05; M=16,21) och självförtroende (MF=4,03; M=16,13). 

 

Den relationsvariabeln som skattas högst är complementarity (MF=6,06; M=24,24) följd av 

closeness (MF=5,83; M=23,30) och den lägst skattade variabeln commitment (MF=5,44; 

M=16,33). Att totala medelvärdet på relationens dimension commitment är avsevärt lägre än 

de två tidigare beror på att antalet frågor är tre till antalet, till skillnad från de övriga som har 

ett frågeantal på fyra stycken frågor. Således är den totala maximala poängen för dimensionen 
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21 till skillnad från de övriga två dimensionerna som har ett totalvärde på 28, anledningen till 

att denna del finns med är för att kunna bedöma dimensionens poäng i förhållande till 

maximal poäng, detta visar alltså medelvärdet för hela dimensionen i skalan. Medel per fråga 

är dock oberoende av antalet frågor . 

 

När det gäller korrelationen för de olika variablerna visar tabellen att total relation korrelerar 

med totalt engagemang till ett värde av 0,45. För de olika dimensionerna, closeness, 

commitment och complementarity i total relation uppvisar complementarity (r=0,44) den 

starkaste korrelationen följd av closeness (r=0,41) och till sist med den lägsta 

korrelationskoefficienten commitment (r=0,34) gentemot totalt engagemang. I jämförelse med 

total relation och dess undervariabler korrelerar de mellan det högsta värdet 0,95 till det 

lägsta 0,78. Starkast bidragande till total relation är closeness (r=0,95) och complementarity 

(r=0,92) och den lägst bidragande relationsdimensionen är, som presenteras i Tabell 4.1, 

commitment (r=0,78). Vid undersökning av korrelationer i totalt engagemang och dess fyra 

dimensioner är korrelationerna liknande mellan de olika variablerna. I ordning efter starkast 

korrelation kommer framåtanda (r=0,40), hängivenhet (r=0,40), självförtroende (r=0,39) och 

entusiasm (r=0,35) jämfört med den totala relationen. Den starkaste korrelationen uppstod 

mellan framåtanda och entusiasm (r= 0,74), tätt följt av hängivenhet och entusiasm (r= 0,73) 

och tredje bästa korrelationen mellan framåtanda och hängivenhet (r= 0,72). Engagemang 

korrelerar med sina undervariabler till ett värde mellan 0,92 och 0,78 där hängivenhet 

korrelerar starkast och självförtroende står för den svagaste korrelationen (Tabell 4.1).  

4.2.2 Specificerat samband fördelat på idrottstyp 

En av de frågor som enligt frågeställningen skulle besvaras var huruvida det föreligger 

skillnader mellan individuella idrottare och lagidrottare när det gäller coach-athlete 

relationship och dess påverkan på engagemang. Därför har en uppdelning av de båda 

grupperna gjorts och korrelationerna presenteras nedan fördelat på idrottstyp (Tabell 4.2). 

Tabell 4.2: Total korrelation fördelat på idrottstyp. (N=108) 

Typ av idrott  Totalt Engagemang R
2
 N 

Individuell Total Relation 0,464* 0,22 55 

Lag Total Relation 0,456* 0,21 53 

    *p<0,01 
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Vid undersökning av korrelation specificerat på individuella idrotter och lagidrotter visade sig 

följande resultat (Tabell 4.2). Resultatet visar att individuella idrotter uppmäter i denna studie 

en korrelationskoefficient på 0, 464 vilket enligt Pallant (2004) anses som ett medelstarkt 

samband. R
2
-värdet blir för individuella idrotter 0,22 vilket innebär att förändringen i totalt 

engagemang kan förklaras av förändring i total relation till en nivå av 22 procent.  

Korrelationskoefficienten för lagidrott är uppmätt till 0,456 vilket ger ett R
2
-värde på 0,21 

som förklarar att förändringen i totalt engagemang kan förklaras av förändringen i total 

relation med 21 procent. Signifikansnivån uppnår ett värde understigande 0,01. 

Tabell 4.3: Korrelationsmatris för individuella idrottare på relation, engagement och undervariabler (N=55) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1) Total relation           

(2) Closeness 0,90**         

(3) Commitment 0,76** 0,55**        

(4) Complementarity 0,86** 0,68** 0,46**       

(5) Totalt engagemang 0,46** 0,43** 0,27* 0,45**      

(6) Självförtroende 0,32* 0,31* 0,25 0,25 0,79**     

(7) Framåtanda 0,33* 0,27* 0,18 0,36** 0,84** 0,50**    

(8) Hängivenhet 0,46** 0,42** 0,24 0,47** 0,87** 0,60** 0,62**   

(9) Entusiasm 0,45** 0,44** 0,22 0,44** 0,81** 0,42** 0,67** 0,68**  

       ** P < 0,01 *P <0,05 

 

Resultatet för korrelationsanalysen för de individuella idrottarna presenteras i Tabell 4.3. När 

det gäller den statistiska signifikansnivån så är merparten av de uppmätta och undersökta 

variablerna statistiskt signifikanta med undantag för variabeln commitment (3) och dess 

korrelation med totalt engagemangs undervariabler, variabel sex (6) till och med nio (9). De 

övriga är statistiskt signifikanta med p-värden (<0,05) förutom korrelationen mellan 

självförtroende (6) och complementarity (4). Sett till relationsvariablerna (2, 3 och 4) och 

dess korrelation med totalt engagemang är den starkaste koefficienten på complementarity 

(r=0,45) och tätt följd av closeness (r=0,43) och det lägsta värdet uppmättes på commitment 

med en korrelationskoefficient på 0,27. Engagemangs variabler (6, 7, 8 och 9) och dess 

korrelation visade ett starkast samband till total relation för hängivenhet (r=0,46) och 

entusiasm (r=0,45).  
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Tabell 4.4: Korrelationsmatris för lagidrottare på relation, engagement och undervariabler (N=53) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(1) Total relation           

(2) Closeness 0,96**         

(3) Commitment 0,83** 0,72**        

(4) Complementarity 0,94** 0,85** 0,70**       

(5) Totalt engagemang 0,46** 0,42** 0,39** 0,44**      

(6) Självförtroende 0,47** 0,43** 0,40** 0,47** 0,79**     

(7) Framåtanda 0,42** 0,40** 0,31* 0,42** 0,90** 0,62**    

(8) Hängivenhet 0,39** 0,37** 0,37** 0,36** 0,94** 0,67** 0,77**   

(9) Entusiasm 0,33* 0,29* 0,31* 0,31* 0,88** 0,50** 0,77** 0,84**  

       ** P < 0,01 *P <0,05 

 

I Tabell 4.4 presenteras resultatet från korrelationsanalys för de undersökta idrottarna som 

tävlar i lagidrott. När det gäller den statistiska signifikansnivån så är samtliga av de uppmätta 

och undersökta variablerna statistiskt signifikanta sett till relationsvariablerna (2, 3 och 4) 

och dess korrelationskraft med totalt engagemang är den starkaste koefficienten på 

complementarity (r=0,44) och tätt följd av closeness (r=0,42) och det lägsta värdet uppmättes 

på commitment med en korrelationskoefficient på 0,39. Engagemangs variabler (6, 7, 8 och 9) 

och dess korrelationskraft visade ett starkast samband till total relation för självförtroende 

(r=0,47) och framåtanda (r=0,42). De övriga visade ett något svagare samband med 

korrelationsvärden på 0,39 och 0,33.  

4.2.3 Skillnad mellan individuell idrott och lagidrott 

Tabell 4.5: Zobs - Värden. Skillnad mellan lag- och individuell idrott (Nlag=53, Nind=55) 

 

Total Relation Closeness Commitment Complementarity 

Totalt Engagemang 0,07 0,03 -0,68 0,06 

Självförtroende -0,90 -0,70 -0,85 -1,29 

Framåtanda -0,53 -0,62 -1,61 -0,36 

Hängivenhet 0,56 0,39 -0,72 0,67 

Entusiasm 0,72 0,87 -1,39 0,76 

 

I tabellen ovan (Tabell 4.5) presenteras resultatet för Zobs gällande samtliga korrelationer i 

jämförelse mellan de olika idrottstyperna. Eftersom inget uträknat värde är under -1,96 eller 

över 1,96 föreligger inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika idrottstyperna, 

varken för de totala skalorna eller för variablerna specifikt. 
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4.3 Multipel regression 

Tabell 4.6: Sammanställning hierarkisk multipel regression (N=108) 

Prediktor F R
2
 R

2
 R

2
 Change  T 

Självförtroende         

Steg 1 30,48** 0,23** 0,22** 0,26**   

  Tävlingsnivå     0,47** 5,52** 

Steg 2 12,60** 0,33** 0,30** 0,11**   

  Closeness     0,07 0,49 

  Commitment     0,08 0,77 

  Complementarity         0,21 1,43 

Framåtanda         

Steg 1 5,31** 0,48* 0,40* 0,05*   

  Tävlingsnivå     0,22* 2,31* 

Steg 2 6,54** 0,21** 0,17** 0,16**   

  Closeness     0,10 0,63 

  Commitment     -0,03 0,28 

  Complementarity      0,33* 2,10* 

Hängivenhet        

Steg 1 32,61** 0,24** 0,23** 0,24**   

  Tävlingsnivå     0,49** 5,71** 

Steg 2 14,03** 0,36** 0,33* 0,12**   

  Closeness     0,11 0,77 

  Commitment     0,02 0,22 

  Complementarity      0,23 1,64 

Entusiasm        

Steg 1 10,88** 0,09** 0,09** 0,09**   

  Tävlingsnivå     0,35** 3,30** 

Steg 2 6,226** 0,20** 0,17** 0,10**   

  Closeness     0,08 0,50 

  Commitment     0,04 0,30 

  Complementarity      0,23 1,44 

     ** P< 0.01  *P< 0.05 

 

Resultatet av den multipla hierarkiska regressionsanalysen presenteras i Tabell 4.6. I steg 1 

visar det sig att tävlingsnivå påverkar samtliga undersökta av de variabler som tillhör 

begreppet engagemang med samtliga värden signifikanta. Nivån har starkast påverkan på 

hängivenhet (=0,49) och självförtroende (=0,47).  
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Det enda som egentligen visade på några signifikanta värden i steg 2 var complementaritys 

samband med framåtanda. Alltså kan framåtanda delvis förklaras av relationsvariabeln 

complementarity (=0,33; p<0,05). De övriga variablerna saknar signifikanta -värden och 

därmed är förklaringsvärdet inte lika högt för dessa. Testerna var signifikanta för samtliga de 

fyra undersöka variablerna på engagemang för både steg 1 och steg 2 (F-kolumnen). Samtliga 

med en signifikansnivå på p<0,05. Modellen uppvisar en låg sambandsförklaring i och med 

R
2
-värden på från 0,09 till 0,40. R

2
-värdet betyder att de oberoende variablerna closeness, 

commitment och complementarity förklarar en variation i den beroende variabeln uppmätt till 

för var och en av de olika engagemangsvariablerna till 30 procent för självförtroende, 17 

procent för framåtanda, 33 procent av hängivenhet och 17 procent av entusiasm. R
2
-värdet 

är korrigerat efter antalet variabler i modellen vilket ger ett mer tillförlitligt värde än att bara 

använda sig av R
2
-värdet, eftersom det inte korrigeras efter antalet variabler. I Tabell 4.6 

återfinns relativt låga men dock inte obefintliga värden på , vilket innebär låg 

sambandsförklaring för de enskilda oberoende variablerna.  
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5 Diskussion 

Syftet med denna undersökning presenterades inledningsvis i denna uppsats och var att 

redogöra för huruvida det finns ett samband mellan upplevd relation med tränare och upplevd 

engagemang hos unga tävlingsidrottare samt att beskriva vad som påverkar eller inte påverkar 

detta samband. Vidare hade även undersökningen som ett underliggande syfte att belysa 

eventuella skillnader mellan individuella idrottare och lagidrottare gällande detta eventuella 

samband. För att tydliggöra unga tävlingsidrottare i sammanhanget ligger den undersökta 

populationen i ålder mellan 15-18 år. De huvudsakliga frågeställningarna för denna 

undersökning var att svara på frågorna; (1) Hur påverkas unga tävlingsidrottares upplevda 

engagemang av upplevd relation mellan coach och aktiv individ? Samt (2) Finns det 

skillnader mellan individuella idrottare och lagidrottare gällande detta avseende? 

Inledningsvis i denna diskussion skall det klargöras att det inte är möjligt eller heller ej 

kommer att genomföras några slutsatser gällande orsak och verkan. Det är vidare viktigt att 

veta att de slutsatser och det som diskuteras, reflekteras och poängteras endast gäller för 

undersökt målgrupp, primärt gällande undersökningsgruppen men även kan stämma för unga 

tävlingsidrottare i allmänhet. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Samband mellan coach-athlete relationship och engagemang 

5.1.1.1 Totalt samband 

Sambandet mellan totalt engagemang och total relation visade på ett positivt samband, alltså 

är dessa två samlingsvariabler korrelerade till en nivå på 0,45. Styrkan på nivån är enligt 

Pallant (2004) medelstark på gränsen till stark i sitt samband. Det innebär att det totala 

engagemanget kommer att öka när den totala relationen ökar. För att förklara variansen så 

används värdet R
2
 som innebär hur många procent av den förklarade variansen i totalt 

engagemang som kan förklaras av förändringar i total relation, i detta fall 20,3 procent. Det är 

alltså, i denna undersökning, så att relationen kan förklara dryga 20 procent av engagemanget 

för den aktiva individen. Detta kan låta lågt men är enligt Pallant (2004) ett relativt starkt 

samband, särskilt inom beteendevetenskapen. Med detta kan det påstås att upplevt 

engagemang hänger samman med den av individen upplevda relationen, alltså finns ett 

samband. Det totala sambandet i den här studien styrker det som Lorimer & Jowett (2009) 
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menar med att coachen och idrottaren skapar en väldigt nära relation och ett starkt beroende 

av varandra, vilket även är fallet i denna undersökning.  Lorimer & Jowett (2009) menar 

vidare att denna relation kan ha stora effekter på effektivitet och framgång samt påverkar 

tillfredsställelse och prestation. Prestation och framgång är i denna uppsats inte undersökt, 

men tillfredsställelsen i relationen är enligt Lorimer & Jowett (2009) många gånger en 

nödvändig faktor för att bra prestationer och framgång skall kunna uppnås. Indirekt kan det då 

sägas att relationen även i denna undersökning skulle kunna påverka resultaten för den aktiva 

individen även om det direkt inte har undersökts. 

5.1.1.2 Sambandsvariabler 

För att komma ännu djupare i vad det egentligen är som bidrar till detta totala samband som 

tidigare diskuterats har de olika delarna i respektive begrepp delats upp. När det gäller 

variablernas skattning av respondenterna visade det sig att det som skattades högst av de 

undersökta variablerna som tillsammans skapar begreppet total relation blev complementarity 

som hade ett medelvärde uppdelat per fråga på 6,06 på en sjustegsskala, vilket anses vara 

högt. Den lägsta variabeln blev commitment med ett medelvärde på 5,44 per fråga. 

Att complementarity fick den högsta medelpoängen i undersökningen tyder på att unga 

tävlingsidrottare värdesätter ett personligt gillande, uppoffringar, ett vänligt förhållningssätt 

samt att de är beredda att alltid göra sitt bästa vid coachning av tränaren. I och med att 

commitment fick de lägsta poängen innebär det att de inte i lika stor utsträckning känner en 

nära relation med sin tränare, känner förpliktelser eller respekt. Detta resultat är lite 

motsägelsefullt i jämförelse med tidigare forskning då Lorimer & Jowett (2009), Jowett 

(2005) och Kristiansen & Roberts (2010) anser detta vara den viktigaste faktorn för att uppnå 

bra resultat. Dock skall det tilläggas att commitment i denna studie inte är oviktig utan att den 

endast skattas något lägre av respondentgruppen. Mitt emellan dessa två när det gäller 

medelvärdet så hamnade closeness där tränarens möjlighet att ge goda förutsättningar för en 

lyckad karriär, tillit, välmående och trygghet samt mottaglighet för tränarens ansträngningar 

värdesätts. Samtliga tre dimensioner i den så kallade 3C-skalan, utvecklad av Jowett, 

Ntoumanis (2004), visar på höga värden i denna undersökning och det är relativt lite som 

skiljer dem åt när det gäller medelvärden. Höga värden i jämförelse med maximala värdet 

7,00 då medelvärdet per fråga uppmättes för closeness till 5,83, för commitment till 5,44 och 

på complementarity till 6,06. I jämförelse med den tidigare forskningen på 3C-skalans 

dimensioner har liknande värden uppmätts, exempelvis i Jowett & Ntoumanis (2004) som i 

samma ordning uppmätte (6,02), (5,43) och (6,02), Balduck & Jowett (2010) uppmätte på 
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samma skala (6,10), (5,83) och (5,75) och Jowett (2009:a) visade i sitt resultat värden på 

(5,50), (4,84) och (5,54). Detta innebär vidare att verktyget för att mäta 3C har en bra 

replikerbarhet då det har uppvisats liknande resultat i flertalet undersökningar. 

För att göra en distinktion och ta ut den som värderas högst av respondenterna kan det sägas 

att unga tävlingsidrottare värdesätter personligt gillande, tränares uppoffringar, ett öppet och 

vänligt förhållningssätt och är beredda att göra sitt bästa när tränaren coachar dem, 

sammantaget i begreppet complementarity.  

Samtliga delar i 3C-skalan skulle kunna kopplas delvis till Stuntz & Spearance (2010) och 

deras forskning om cross-domain relationships. Cross-domain relationships behandlar 

vetskap och intresse för icke sportrelaterade aspekter och kan förenklat förklaras med ett 

ömsesidigt intresse för livet utanför idrotten och att känna varandra på ett djupare plan än det 

idrottsliga. Stuntz & Spearance (2010) menar att detta kan vara av stor vikt för att relationen 

skall utvecklas mellan coach och aktiv. Delarna som kan återfinnas i 3C och kan kopplas till 

cross-domain relationship är för closeness enligt min mening, kanske inte direkt men dock i 

många fall indirekt, tillit, välmående och trygghet vilket kan anses genereras från en icke 

sportrelaterad relation.  Commitment kan härledas genom den nära relationen som den 

behandlar vilket mer direkt kan kopplas mot cross-domain relationship då min tolkning av en 

nära relation borde innefatta annat än direkt sportsliga delar. Den högst av respondenterna 

värderade relationsvariabeln i 3C-skalan complementarity kan härledas utifrån min synvinkel 

till personligt gillande som jag anser endast kan uppstå utifall människor känner varandra på 

ett djupare plan.  

Den andra totala variabeln som i denna studie konsekvent kallats för totalt engagemang består 

av ett sammantaget värde för undervariablerna självförtroende, framåtanda, hängivenhet och 

entusiasm. Den högsta skattningen i medelvärde per fråga (MF) fick entusiasm (MF=4,41) 

och hängivenhet (MF=4,28). De lägsta blev framåtanda (MF=4,05) och Självförtroende 

(MF=4,04). Sett till Stuntz & Spearance (2010) forskning i jämförelse med variablerna i 

engagemangs som i denna studie undersökts visar det på viss överensstämmelse med deras 

undersökning. Exempelvis att beaktning av icke sportrelaterade aspekter i relationen kan ge 

ett större engagemang inom idrotten och bidraga till en högre grad av motivation med tanke 

på att sambandet visade sig vara medelstark och i riktning positiv. I och med detta menar 

författarna och såväl jag med denna uppsats som grund att det är viktigt att bry sig, inte bara 

enbart om idrott och prestation utan även om livet utanför, för att nå en större lycka, bättre 
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självinsikt och en högre motivationsgrad vilket passar in på det i uppsatsen undersökta och i 

linje med uppsatsens syfte. 

För att se de olika variablernas korrelation med varandra så har en korrelationsmatris 

genomförts där både de totala begreppen och dess underdimensioner presenteras och hur de 

korrelerar med varandra. Det visade sig i denna att de olika variablerna inte helt oväntat bidrar 

olika mycket till de motsatta totala variablerna. Dock är det mindre väntat att de ändå ligger så 

nära varandra i värden gällande korrelation. När det gäller totala 3C-skalans påverkan på det 

totala engagemanget har det som tidigare presenterats ett medelstarkt samband. När vi bryter 

ner 3C-skalans tre olika C och tittar på korrelationen för de enskilda variablerna kan vi se 

vilken som korrelerar bäst med det totala engagemanget. Resultatet, som presenteras i Tabell 

4.1, visar att den variabeln som starkast korrelerar med engagemang är complementarity som 

har en korrelationskoefficient på 0,44, följt av closeness (r=0,41) och till sist commitment 

(r=0,34). Detta säger oss att complementarity inte bara skattas högst av respondenterna utan 

även visar det starkaste sambandet gentemot det totala engagemanget. Den totala 3C-skalans 

samband med de fyra underliggande engagemangsvariablerna visar att den starkaste 

korrelationen uppstår hos framåtanda likväl som hängivenhet följt av självförtroende och 

entusiasm. Detta innebär att den totala relationen, starkast bidragen av complementarity 

korrelerar starkast med framåtanda och hängivenhet hos de unga tävlingsidrottarna. Alltså är 

det enligt korrelationsanalysen engagemang i form av framåtanda och hängivenhet som 

tenderar att vara högre när bra relationer mellan en tränare och en aktiv idrottande individ på 

tävlingsnivå existerar. Känner idrottaren uppskattning, benägenhet att göra sitt bästa när den 

blir coachad av sin tränare samt upplever ett öppet förhållningssätt med ett allmänt ömsesidigt 

gillande. Då har denna undersökning visat samband med högre värden på mental och fysisk 

energi, livfullhet i sin idrott samt beslutsamhet och vilja att jobba hårt för att nå uppsatta mål.  

5.1.1.3 Skillnader mellan individuell idrott och lagidrott 

Viktigt att tänka på är att lagidrotter oftast bestod av pojkar som respondenter och för 

individuella idrottare så blev utfallet mer jämnt gällande fördelningen av kön. 

En del av den inledningsvis presenterade frågeställningen behandlade eventuella skillnader 

mellan individuella idrottare och lagidrottare. Undersökningen visade på några intressanta 

reslutat. När det gäller sambandet mellan totalt engagemang och total relation så visade 

undersökningen på väldigt små eller i stort sett obefintliga skillnader mellan de olika 

grupperna, med en korrelationskoefficient på 0,46 för individuella idrottare och 0,46 för 
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lagidrottare. Det bekräftades senare att det inte fanns några signifikanta skillnader genom det 

genomförda testet som kontrollerade den statistiska signifikansen sett till det observerade z-

värdet. Alltså kan det sägas att det inte finns några skillnader i fråga om sambandet, mellan de 

olika undersökta grupperna. Att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de båda 

idrottstyperna innebär att sambandet inte skiljer sig nämnvärt åt och sambandet kan tolkas 

som liknande för både individuella idrottare som för lagidrottare. Vidare kan det vara därför 

det inledningsvis i denna studie inte hittats någon intressant forskning gällande skillnader 

mellan lagidrottare och individuella idrottare.  

Även om det inte uppstod några signifikanta skillnader mellan grupperna kan det ändå vara 

intressant att diskutera de olika korrelationerna för de båda grupperna. Individuella idrottares 

engagemang blir i stort sett omvänd i jämförelse med lagidrottare och de individuella 

idrottarnas samband på de båda för lagidrottarna uppmätta viktigaste variablerna återfinns 

längst ner av de individuella idrottarna. De som hittas högst upp i denna tabell är hängivenhet 

och entusiasm och innebär att de genom en bra relation med sin tränare kan uppleva en högre 

beslutsamhet i måluppfyllelsen, en hängivenhet till sin idrott samt är villiga att arbeta hårt för 

att nå sina uppsatta mål med idrottskarriären, sammantaget kallat för hängivenhet. Begreppet 

entusiasm som uppmättes ha näst störst samband med total relation innebär att individen kan 

uppleva en högre grad av passion, entusiasm, gillande och att individen tycker att det är 

roligare att utöva sin idrott om den upplevda relationen med tränaren är bättre. Även om det 

inte visade några statistiskt signifikanta värden så finns det saker som tränare och coacher bör 

beakta vid skapande av relationer med den aktive tävlingsidrottaren. Att tävlingsidrottarens 

engagemang ökar när relationen med tränaren stärks kan vara viktigt för tränare, coacher och 

ledare att beakta vid skapandet av relationer med den aktiva individen. Att relationen är viktig 

råder det väl ingen tvekan om då sambandet är relativt starkt i beteendevetenskapens 

bemärkelse men det är vidare viktigt att veta vad individen upplever av den upplevda 

relationen och vad den i slutändan kan ge för positiva effekter. Detta är ingenting som kan 

undersökas vidare i denna uppsats men det vore intressant att vidare undersöka 

engagemangsvariablerna och hur de egentligen påverkar den aktiva på en ännu djupare nivå. 

Den tidigare forskningen på detta område och inom lagidrott är om än dock begränsat så 

absolut inte obefintlig i sin existens. Den har studerats av bland andra Olympiou et al. (2008). 

De har genom studier kommit fram till att upplevda 3C i relationen mellan aktiv och coach är 

väldigt viktig i fråga om rollfördelning, samarbete och personlig utveckling kan relateras med 

en högre grad av närhet, hängivenhet och samarbetsförmåga med coachen. På andra sidan av 
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myntet, det vill säga det som skapar negativa effekter på 3C-skalan, är bestraffningar, rivalitet 

och orättvisa erkännanden vilket i skall i största möjliga mån undvikas enligt Olympiou et al. 

(2008). När det gäller 3C, eller relationsvariablernas, påverkan på det totala engagemanget 

kan det vara viktigt och intressant att belysa de olika delarna i 3C-skalan var och en för sig 

och vad de egentligen bidrar till när det gäller det totala engagemanget. I denna undersökning 

visade det sig att det inte finns några distinkta skillnader mellan idrottstyperna och sambandet 

mellan de tre relationsvariablernas påverkan på det totala engagemanget. Relationens olika 

delar är med andra ord lika viktiga i jämförelsen mellan de olika grupperna och här kunde inte 

några egentliga skillnader urskiljas, totalt engagemang uppnås på samma sätt för både 

lagidrottare och för individuella idrotter. Dessa resultat pekar på liknande saker som 

uppkommit i tidigare forskning, exempelvis Olympiuo et al. (2008) som studerade 

lagidrottare och kom fram till att relationen mellan coach och aktiv individ kan leda till högre 

grad av närhet och hängivenhet samt att relationen har stor vikt när det gäller motivation och 

självförtroende för individer i lagidrott. Något som även visade sig i den här uppsatsen.  

Några jämförelser mellan individuella idrottare och lagidrottare i den tidigare forskningen har 

inte hittats varpå en jämförelse med detta är svår att göra utan subjektiva tolkningar. Det finns 

tidigare forskning som behandlar antingen coach-athlete relationship för individuella 

idrottare, lagidrottare samt både lagidrottare och individuella som en enhet, men det har inte 

påträffats någon som gör en jämförelse mellan dessa två grupper. Det har heller inte påträffats 

forskning som direkt behandlar sambandet mellan relation och engagemang vilket gör 

jämförelsemöjligheterna ytterst begränsade. Det som kan urskiljas är delar av tidigare 

forskning som kan passa in på engagemang på ett mer indirekt sätt. Det som urskiljts och kan 

sägas om den tidigare forskningen och differenser mellan lagidrottare och individuella 

idrottare är att både den forskningen om coach-athlete relationship och engagemang i både 

lagidrott och allmänt har visat på liknande resultat som den här studien gjort. Det vill säga att 

sambandet finns och att det är positivt även om det inte är direkt jämförbart med denna studie. 

Det har i tidigare studier, i alla fall enligt min litteratursökning, inte hittats studier som påvisar 

skillnader mellan lagidrottare och individuella idrottare. 

5.1.2 Multipel regression 

Den multipla regressionen visade på få statistiskt signifikanta värden gällande 3C-skalans 

dimensioners påverkan på var och en av de olika engagemangsvariablerna. Dock visade den 

på att tävlingsnivå har betydelse för engagemang och tävlingsidrottares engagemang tenderar 
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att öka med aktuell tävlingsnivå med högst uppmätta värden på hängivenhet och 

självförtroende. Detta innebär alltså att de individuella idrottarna uppvisar en större 

beslutsamhet, vilja att uppnå sina mål med idrottsutövandet, känsla av att vara kapabel att 

uppnå mål och lyckas inom idrotten ju högre tävlingsnivå de befinner sig på. Idrottare 

upplever därmed högre engagemang ju bättre de lyckas. Samtliga utförda tester var 

signifikanta i den multipla regressionen, dock är förklaringsvärdet lågt för var och en av de 

olika dimensionerna på 3C. Det enda som egentligen var statistiskt signifikant gällande dessa 

var att complementarity i samtliga fall hade den högsta förklaringsgraden av de undersökta 

variablerna och vid den multipla regressionen visade det sig att mellan framåtanda och 

complementarity uppmättes det enda statistiskt signifikanta värdet med ett p-värde 

understigande 0,05. Detta är i enlighet med den tidigare gjorda totala korrelationen som också 

visade på starkast samband mellan framåtanda och complementarity. Att regressionsanalysen 

inte visade på vidare många signifikanta värden skulle kunna bero på att de olika delarna av 

3C-skalan behandlar och mäter liknande saker och därför är det svårt att hitta en direkt 

påverkande variabel då dessa kompletterar varandra och tillsammans skapar statistiskt 

signifikanta värden som synes i korrelationsanalysen. Alltså fungerar dessa bäst tillsammans 

som ett samlat begrepp, totalt engagemang, då samtliga värden visar medelstark korrelation 

men dock svag regression. 

5.2 Slutsatser 

De slutsatser som genom denna undersökning kommit fram kommer nedan att presenteras.  

Enligt denna undersökning så finns ett samband mellan coach och aktiv tävlingsidrottare. Det 

är medelstarkt och positivt. Relationen mellan coach och aktiv tävlingsidrottare kan förklara 

20,3 procent av idrottarens totala engagemang.  

Relationsvariabeln complementarity visar starkast samband med det totala engagemanget och 

engagemangsvariablerna framåtanda och hängivenhet visar det starkaste sambandet med total 

relation. En bra relation kan alltså skapa framåtanda och hängivenhet och den viktigaste 

relationsvariabeln är hos en tränare eller coach är complementarity.  

Sambandet uppvisar inga signifikanta skillnader mellan lagidrottare och individuella idrottare 

på total nivå, sambandet är alltså lika starkt för idrottare i lag och individuella idrottare totalt 

sett. Dock skiljer sig sambanden åt i korrelationsstyrka då individuella idrottares relation med 

sin coach har starkast samband med hängivenhet och entusiasm och för lagidrottare har 

självförtroende och framåtanda det starkaste sambandet. 
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Tävlingsnivå har samband med engagemang. Ju högre nivå, desto högre engagemang. 

5.3 Metoddiskussion 

Det finns fördelar och nackdelar med de flesta metoder i vetenskaplig forskning och det gäller 

för undersökaren att på ett inledande sätt utvärdera möjligheterna och sina metodval för att 

välja rätt metod från början (Bryman, 2004). Nedan kommer kritik mot valda metoder att 

genomföras, alltså beskriva metoders möjlighet att lyckas skapa en tillförlitlig undersökning.  

Att urvalet är gjort med metoden bekvämlighet innebär att urvalet kanske inte direkt är 

representativt för populationen. Alla har inte samma möjlighet till att bli utvalda till 

deltagande i undersökningen i jämförelse med exempelvis ett slumpmässigt urval. Det totala 

urvalet för denna studie var ursprungligen 120 respondenter, men slutade med ett totalt 

respondentantal på 108. Anledningen till detta var frånvaro av potentiella respondenter till 

följd av skador och sjukdomar samt ett bortfall på ett formulär på grund av saknad 

information. Bekvämlighetsurvalet kan leda till att resultatet påverkas då urvalet inte är 

representativt för hela populationen och alla inte har samma chans att delta i undersökningen 

då respondenterna återfanns via tidigare skapade kontakter. Dock bedömdes fördelen av ett 

större antal respondenter vid denna typ av undersökning överväga bekvämlighetsurvalets 

nackdelar. Det som kan ses som positivt med urvalet som genomförts är att det finns 

respondenter från olika idrotter, olika skolor och från olika geografisk placering och påverkar 

sannolikt urvalet på ett positivt sätt. Ovanstående var något som visstes om när metoden 

valdes och den valdes för att antalet individer ansågs viktigare för undersökningen än ett helt 

slumpmässigt urval då det helt klart är enklare och mindre tidskrävande att samla data via 

kontakter samt att svarsfrekvensen tenderar att bli högre.  

Några extremvärden återfanns, exempelvis där totalt engagemang uppnår ett värde på cirka 

25 och en total relation på 70. Även det omvända där totalt engagemang uppnår ett värde på 

60 och ett värde på total relation motsvarande 30. Dessa kan sänka korrelationen och dessa 

värden bör undersökas för felinmatning (Borg & Westerlund, 2007). Undersökning för 

felinmatning har gjorts och är enligt kontroll korrekt ifyllda. De extremvärden som fanns är 

även testade för dess påverkan på medelvärdet, vilket resulterade i en försumbar förändring 

varpå de värdena finns kvar i beräkningarna. 

Att förlita sig på andra forskares verktyg kan spara tid och resurser samt att de redan är 

utvärderade och validerade. Dock kan detta även färga insamlad data då tidigare forskare 
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sällan har samma mål och syfte med sina studier som en själv har. Detta kan leda till att 

undersökningen blir lite beroende av de tidigare forskarnas kompetens vilket kan påverka 

resultatet, både positivt och negativt (Bryman, 2004). I denna undersökning har det använts 

redan utvecklade frågeformulär vilket noggrant har valts ut utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning, det kan trots detta påverkat metod för insamling och de utvunna resultat och 

slutsatser. Dock har de tidigare forskarna haft samma syfte med vart och ett av de utvalda 

verktygen. I denna uppsats har sambandet mellan de båda undersökt vilket gör att 

problematiken med olika syften med datainsamlingen blir väldigt liten om inte obefintlig. 

Problematiken med användandet av tidigare frågeformulär blir i detta fall översättningen, 

eftersom ursprungliga språket var engelska och det utlämnade formuläret var översatt till 

svenska. Frågor som kan ställas och funderas på är om översättningen fångar de ursprungliga 

begreppen på ett sätt som ger verktyget de rätta insamlade data och att respondenten svarar på 

det som avses. Efter den inledningsvis genomförda pilotstudien blev det bekräftat att, så långt 

det går att undersöka, insamlad data höll den kvalitet som eftersträvades.  

5.3.1 Styrkor  

Styrkorna med den här undersökningen anser jag vara den stora undersökningsgruppen som 

innebär 108 stycken besvarade frågeformulär. För att vara en c-uppsats med tidsmässiga 

begränsningar hävdar jag att antalet respondenter i sammanhanget är stort och kan på så sätt 

generera i mer tillförlitliga svar än om respondenterna hade haft en mindre antal. 

Eftersom studien skulle undersöka skillnader i samband mellan idrottsutövare i lag och 

individuellt känns det som en lämplig fördelning med nästintill hälften i varje grupp. Detta 

kan bidra till att resultaten blir mer tillförlitliga inom varje grupp än om respondenternas 

fördelning hade blivit annorlunda, exempelvis att ena gruppen hade blivit mycket mindre än 

den andra så hade resultatet i den gruppen blivit mindre tillförlitliga än i den större gruppen 

och på så sätt förlorat lite av sitt jämförliga värde. 

Ytterligare en styrka är att verktygen som används i undersökningen så som frågeformulär 

och metoder för bedömning av dessa redan är utvecklade av etablerade forskare, då är de 

redan testade, utvärderade och korrigerade. Detta kan ge undersökaren, i detta fall jag, mera 

tid att fokusera på själva inhämtandet och tolkningen av resultatet. 

Att undersökningen har gjorts på idrottsgymnasier och landslagssamlingar ser jag vidare som 

en styrka. Respondenterna har i detta fall inte samma tränare vardagligen, vilket hade kunnat 
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snedvrida resultatet och den enskilda tränaren hade varit den störst påverkande faktorn. Detta 

hade varit fallet om undersökningen gjorts på enskilda klubblag med samma tränare vilket jag 

tror hade fått ett helt annat resultat. Därför anser jag det som en styrka i denna uppsats och 

hävdar att den enskilda tränarens påverkan i detta är så gott som minimerad. 

Studiens målgrupp var ämnad att vara tävlingsidrottare. Då 86 procent av respondenterna 

befinner sig på minst nationell nivå, vilket kan beskrivas som Sverigeelit inom sin idrottsgren 

har denna studie en styrka i sin ämnade och träffade målgrupp. Vidare är fördelningen mellan 

de olika idrottstyperna nästan på procenten fördelad lika, då det är 49 procent respektive 51 

procents fördelning på de båda grupperna. Detta gör att jämförelsen dessa emellan underlättas 

och därmed stärker studien i avseende trovärdiga resultat. 

5.3.2 Svagheter 

Något som skulle kunna påverka resultatet på ett negativt sätt är det faktum att den ena 

gruppen, lagidrottarna, till större delen bestod av pojkar medan den andra gruppen, 

individuella idrottare, bestod av en så gott som jämnt fördelad respondentgrupp i fråga om 

kön. Könets påverkan har ej undersökts i denna uppsats för att hålla ner studiens omfång. 

Könets betydelse i och med fördelningen, kan ha viss påverkan på de olika grupperna och det 

är viktigt att ha detta i åtanke när resultatet av jämförelsen mellan grupperna tolkas och vid 

värdering av slutsatser. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om båda grupperna hade en 

jämn könsmässig fördelning. 

Undersökningen beaktar heller inte coachers och tränares utbildningsnivå vilket skulle kunna 

vara en faktor i skapandet av relationer med de aktiva idrottarna, det skulle kunna vara så att 

det är just detta som är avgörande för huruvida relationen är bra eller om den är bristfällig. 

Det är även på så sätt att de aktiva i gymnasieålder har flera olika tränare vardagligen, är 

dessa olika i sitt beteende kan det vara svårt att välja för respondenterna välja vilken av de 

olika tränarna som skall beaktas och värderas i undersökningen. Resultaten kan då variera 

eller ta en sammantagen upplevelse av de olika tränarna som möts då de inte riktigt kan 

urskilja en enskild tränare utan väljer, omedvetet, att se de positiva sakerna med de olika 

tränarna eller det omvända, de negativa sakerna med de olika tränarna som en enhet.  

Bakgrundsinformationen som presenteras i inledningen domineras av en forskare, Sophia 

Jowett (Balduck & Jowett, 2010; Jowett, 2009:a; Jowett, 2009:b; Jowett, 2005; Jowett & 

Chaundy, 2004; Jowett & Ntoumanis, 2004; Lorimer & Jowett, 2010; Lorimer & Jowett, 
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2009; Olympiou, Jowett & Duda, 2008). Vidare är det hon som tillsammans med Nikos 

Ntoumanis utvecklat en av de använda delarna i frågeformuläret (Jowett & Ntoumanis, 2004). 

Detta kan ha färgat den inledningsvis skapade kunskapen och undersökningen på så sätt att 

den påverkat åsikter och styrt upplägg och tankegångar som lett fram till resultat och 

slutsatser. Det bästa kan ha vart om det fanns möjlighet till användandet av flera referenser 

från forskare och på så sätt skapat en större objektivitet i undersökningen. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Frågor som väckts under studiens gång är huruvida det finns könsrelaterade skillnader i 

sambandet mellan relation och engagemang. Både gällande det totala sambandet och hur det 

är med de olika underdimensionerna som de totala begreppen innehåller. I idrottsliga 

relationer i allmänhet och hos unga tävlingsidrottare i synnerhet.  

Aktuell studie är som bekant en tvärsnittsstudie. Intressant enligt min mening vore att gå 

djupare in på orsak och verkan inom denna kontext och göra en longitudinell studie med 

innebörden att göra flera mätningar för att se en eventuell förändring över tid vid förändring 

av styrande variabler som under denna studie och tidigare studier uppdagats. 

Det skulle även vara av intresse att undersöka tränaren och dess påverkan på relationen i 

motsats till vad som i denna undersökning studerats. Alltså att fokusera på tränare i 

undersökningen och deras perspektiv på fenomenet coach-athlete relationship. 

.
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Bilaga 1 – Frågeformulär/Enkät 

Hej! 

Jag är en student på GIH vid Örebro universitet som just nu samlar in data till min C-uppsats 

inom idrottspsykologi. Jag är intresserad av motivation och idrott, främst vad som påverkar 

motivationen. Att ha en stark drivkraft, att vara starkt motiverad eller ”engagerad” är en 

förutsättning för att lyckas i idrott. Hur du som idrottare upplever den feedback du får från 

föräldrar, tränare och träningskompisar påverkar din upplevelse av ditt idrottande och din 

motivation. Jag är intresserad av hur relationer i idrott påverkar prestation, motivation och 

välmående hos unga idrottare.  

Huvudsaklig frågeställning:  

Finns det ett samband mellan den aktiva individens relation till sin tränare och drivkraft, 

välmående och motivation. 

Tidsåtgång 

Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i.  

Anonymitet 

Alla resultat kommer att redovisas som gruppdata och all information är konfidentiell, dvs. 

det går inte att ta reda på hur just du har svarat. Tränarna kommer endast få data från 

gruppen som helhet. 

Bästa hälsningar: 

Ek. Mag. & Fil. Kand. Informatik. Tobias Suomela (070-7530049), 

tobias.suomela@bredband.net 

Härmed intygar jag att jag informerats om studien och att min medverkan är frivillig 

……………………………………………..  ……………..………………………… 

      Namnteckning                                       Datum 
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Ålder:_________ Kön:    Tjej        Kille       Idrott:_____________________ 

Hur många år har du tränat och tävlat i din idrott?_______________________ 

Träningstimmar/vecka (inkl schemalagd skoltid för idrott)__________________ 

Hur många pass per vecka tränar du?______________________ 

Vilken nivå befinner du dig på (ringa in)? 

 

Distrikt Region Nationell    Internationell 

(klubb) (zonlag) (distriktslag)  (juniorlandslag) 

Relationen med tränaren 

Denna undersökning syftar till att undersöka din relation till din nuvarande huvudtränare. Vart och ett 

av följande påståenden beskriver ett särskilt beteende som din huvudtränare kan utöva. 

Som idrottare… 

   Stämmer 

inte alls 

Neutral Instämmer 

helt 

1. Jag känner att jag har en nära relation till min tränare 1 2 3 4 5 6 7 

2. Jag känner förpliktelser gentemot min tränare 1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag känner att min idrottskarriär ges goda 

förutsättningar med hjälp av min tränare 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Jag tycker om min huvudtränare  1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag litar på min huvudtränare 1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag respekterar min tränare  1 2 3 4 5 6 7 

7. Jag uppskattar de uppoffringar min huvudtränare har 

gjort för att förbättra sitt tränarskap  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Jag mår bra och känner mig trygg när jag blir 

coachad av min tränare  

1 2 3 4 5 6 7 

9. När jag blir coachad av min tränare, känner jag mig 

mottaglig för hans/hennes ansträngningar   

1 2 3 4 5 6 7 

10. När jag blir coachad av min tränare, är jag beredd 

att göra mitt bästa  

1 2 3 4 5 6 7 

11. När jag blir coachad av min huvudtränare, har jag ett 

vänligt och öppet förhållningssätt 

1 2 3 4 5 6 7 
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Din upplevelse av din idrott 

Beskriva upplevelsen av ditt idrottande den här säsongen i din huvudidrott. Det gäller både 

träning och tävling. 

 

  Nästan 

aldrig 

Sällan Ibland Ofta Nästan 

alltid 

1. Jag tror på att jag är kapabel att uppnå mina mål i 

idrott 
1 2 3 4 5 

2. Jag känner mig full av energi när jag deltar i min idrott 1 2 3 4 5 

3. Jag är hängiven att uppnå mina mål i idrott 1 2 3 4 5 

4. Jag känner mig passionerad när det gäller min idrott 1 2 3 4 5 

5. Jag känner mig kapabel att lyckas i min idrott 1  2 3 4 5 

6. Jag känner mig energisk när jag håller på med min 

idrott 
1 2 3 4 5 

7. Jag är fast besluten att uppnå mina mål i idrott 1 2 3 4 5 

8. Jag är entusiastisk när det gäller min idrott 1 2 3 4 5 

9. Jag känner att jag har skickligheten/tekniken för att bli 

framgångsrik i min idrott 
1 2 3 4 5 

10. Jag känner mig full av liv när jag utövar min idrott 1 2 3 4 5 

11. Jag är hängiven min idrott  1 2 3 4 5 

12. Jag gillar min idrott 1 2 3 4 5 

13. Jag känner mig säker på mina förmågor 1 2 3 4 5 

14. Jag känner mig mentalt alert när jag utövar min idrott 1 2 3 4 5 

15. Jag vill arbeta hårt för att uppnå mina mål i idrott 1 2 3 4 5 

16. Jag har kul i min idrott 1 2 3 4 5 


