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Abstrakt 

Forskare har i många år undersökt sociala faktorers påverkan på individers motivation. Syftet 
med denna studie var att undersöka sambandet mellan tränares förmåga att främja spelares 
grundläggande psykologiska behov och upplevd press hos elitishockeyspelare. Manliga 
elitishockeyspelare (n=100, medelålder 23.15 ± 4.58), tillhörande lag i SHL och 
Hockeyallsvenskan rekryterades. Deltagarna fyllde i två frågeformulär, Interpersonal 
Supportiveness Scale - Coach (ISS-C) samt ett frågeformulär rörande upplevd press. 
Resultaten visade på signifikanta korrelationer mellan upplevelsen av ledarens förmåga att 
uppfylla de grundläggande psykologiska behoven enligt Self Determination Theory (SDT) 
och spelarnas grad av upplevd inre oro, yttre oro och press. Variansanalyser med upplevd 
press och motivation som beroende variabler påvisade signifikanta skillnader mellan 
individer av högre ålder kontra lägre ålder, där spelare i lägre ålder känner mindre press än 
spelare i högre ålder. Konklusioner utifrån resultaten är att en kontrollerande miljö verkar ha 
negativ påverkan på upplevd press, medan upplevd autonomi verkar vara en viktig faktor för 
minskad inre oro samt ökat välmående. Bland spelarna i den äldre ålderskategorin var 
ledarens engagemang den främsta faktorn som påverkade press, medan spelarna i den yngre 
ålderskategorin värdesatte struktur högt.  Resultaten i den aktuella studien kan eventuellt 
användas som en del i arbetet att få förståelse för hur man som ledare kan skapa ett positivt 
motivationsklimat bland ishockeyspelare på elitnivå.  

Nyckelord: Motivationsklimat, SDT, Press, Prestation, ishockey 

Abstract 

Researchers have spent many years studying the relationship between social factors and 
motivation. The aim of the present study was to analyze the relationship between coaches’ 
ability to support basic psychological needs and perceived pressure amongst elite ice hockey 
players. Male ice hockey players (n=100, mean age 23.15 ± 4.58) from teams playing in the 
SHL or Hockeyallsvenskan were recruited. Participants filled out two different 
questionnaires, Interpersonal Supportiveness Scale-Coach (ISS-C) and a questionnaire 
regarding perceived pressure. Results showed significant correlations between the players’ 
perception of their coaches’ ability to support the basic psychological needs according to Self 
Determination Theory (SDT) and perceived intrinsic anxiety, extrinsic anxiety and pressure. 
Analyzes of variance with perceived pressure and motivation as dependent variables showed 
significant differences between older players and younger players, where younger players 
perceived less pressure than older players. Conclusions based on the results are that a 
controlling environment seems to have a negative impact on perceived pressure while 
perceived autonomy was an important factor to decrease intrinsic anxiety and well-being.  
The coach’s engagement was the most important factor for perceived pressure when looking 
at the older age group, while structure was important for players in the younger age group. 
The result of the present study might be used as a part of the work of creating a positive 
motivational climate amongst elite level ice hockey players.  

 
Keywords: Motivational climate, SDT, Pressure, Performance, Ice hockey
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Tränarbeteendens samband med upplevd press hos manliga elitishockeyspelare 

 

Inledning 

Med bakgrund i Self Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 2000) ämnade den 
föreliggande studien att undersöka sambandet mellan elitishockeytränares förmåga att främja 
spelares grundläggande psykologiska behov (autonomi, kompetens och samhörighet) och 
spelarnas upplevelse av press.  

Ishockey – Bakgrund och ekonomi  

I Sverige finns 22 distriktsförbund, 399 ishockeyföreningar och 2246 lag (Swehockey, 
2018). Det finns totalt drygt 90 000 spelare och domare (70400 licensierade). Verksamheten 
bedrivs på 357 ishallar och 136 isbanor runtom i landet. Sverige är internationellt en 
framgångsrik nation inom ishockey, vilket på herrsidan bland annat inkluderar 11 VM-guld 
och två OS-guld (Swehockey, 2018). Den moderna ishockeyn har varit en del av det 
Olympiska programmet sedan spelen i Chamonix 1924 (Internationella Olympiska 
Kommittèn, 2007). De två högsta professionella ligorna i Sverige är SHL och Hockey-
allsvenskan. Lagen i SHL hade under säsongen 2017/2018 publiksnitt mellan 3790-9029 
åskådare per hemmamatch (SHL, 2018). Samma siffror för lagen i Hockeyallsvenskan var 
under samma säsong 601 – 5140 åskådare per hemmamatch (Hockeyallsvenskan, 2018). 
Flera lag i de bägge ligorna drivs som aktiebolag och omsätter stora pengar, lagen i SHL 
2018/2019 har ett eget kapital på mellan 4 – 108 miljoner (Idrottens Affärer, 2018). SHL 
tecknade under 2017 ett nytt TV-avtal vilket ger varje klubb i ligan cirka 45 miljoner kronor 
per säsong (SHL, 2017; Aftonbladet, 2017). Stora krav ställs från sponsorer och supportrar, 
och många spelare har familjer, vänner och släktingar som följer deras karriärer.  

Press 

Inom idrottsvärlden kan framgång ofta tillskrivas de fysiska förmågor som en spelare 
besitter då en talangfull och skicklig spelare i de flesta idrottsliga situationer överträffar 
spelare med sämre fysiska förmågor. Dock är dessa fysiska kvaliteter enbart en dimension av 
en mer komplex bild av vad som avgör om en atlet blir framgångsrik. Utöver den talang eller 
fysiska kvaliteter en individ besitter är det avgörande för denne att forma en mental ram som 
gör att de kan trivas trots potentiellt kravfylld och aversiv miljö (Whiteley, 2013). Lundqvist 
(2006) skriver om hur psykologer i mer än 40 år har undersökt frågan om vad oro inom idrott 
är samt hur den påverkar utövarna. Ur en psykologisk synpunkt kan detta relateras till stress, 
som anses vara en obalans mellan kraven i en viss situation som en individ befinner sig i samt 
individens uppfattning och tro om sina egna förmågor att hantera dessa krav (Lazarus, 1991). 
Whiteley (2013) skriver om hur individer kan uppleva både kognitiv ångest där individen 
känner oro över resultat, eventuell kritik, misslyckanden och brister, samt somatisk ångest där 
utövaren fysiologiskt påverkas genom muskelspänningar, hög puls, svettningar samt en 
uppstressad känsla. Dessa tillstånd kommer påverka atletens förmågor inom sin idrott där 
särskilt den kognitiva ångesten spelar en betydande roll. Detta betyder även att oron och 
stressen yttrar sig olika då den är bunden till individuella skillnader hos utövarna (Raglin & 
Hanin, 2000). Detta kan tydligt visa sig bland idrottare som på träningar påvisar goda 
kvaliteter inom sin idrott, men som när de placeras i en tävlingssituation misslyckas att 
prestera, något som ofta benämns som prestationsångest eller oro (Griffith, 1934). I en 
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undersökning på vindsurfare påvisade forskare att ålder har ett omvänt förhållande till ångest 
och oro, där äldre utövare upplevde en mindre grad av ångest och oro än yngre atleter. Denna 
effekt föreslogs korrelera med skillnaderna i erfarenhetsnivå mellan spelarna, även om ett 
potentiellt förhållande mellan ålder, erfarenhet och prestationsförmåga fortfarande är oklart 
(Whiteley, 2013). När individer placeras i eller utsätts för stressfulla situationer kan resultatet 
vara både positivt i form av uppspelthet och negativ i form av ångest och oro. De positiva 
effekterna reflekterar en individs känsla av entusiasm, vakenhet och att vara redo, medan de 
negativa effekterna kan beskrivas som känslan av ångest, oro och en aversiv inställning till 
aktiviteten (Watson, Clark & Tellegren, 1988). Känslorna av entusiasm, vakenhet och att vara 
redo fyller som funktion att öka energin hos en individ och vill sannolikt leda till ett mentalt 
och fysiskt tillstånd som gör att hen känner sig redo för den kommande uppgiften (Lavallee, 
Kremer, Moran, & Williams, 2004).  Dock kan denna uppspelthet fortfarande påverka 
prestationen negativt beroende på vilka krav uppgiften ställer på atleten. Handlar det om 
finmotoriska rörelser där kroppen behöver vara stabil och samlad, kan detta resultera i 
negativa resultat, exempelvis i en straffläggning i ishockey. När det istället kommer till 
tillfällen som enbart kräver grovmotoriska rörelser kan en högre nivå av uppspelthet tolereras 
innan prestationen påverkas negativt (Landers & Arent, 2001). Individer som upplever att 
publik och media har en negativ inställning till dem och deras prestationer kommer troligtvis 
tillskriva denna negativa inställning till sina egna handlingar. Utövarna skapar ett samband 
mellan sin handling/prestation och omgivningens respons (Gilovich, 2013). Ångest som 
uppstår är ofta associerad med känslan i situationer där en individ tidigare upplevt en 
bristande förmåga att hantera och klara av stressen (Woodman & Hardy, 2001). Individer 
försöker därav i en liknande situation skapa nya strategier för att försöka minimera den 
emotionella responsen (Lazarus, 1991). Hur detta påverkar individers förmåga att prestera 
styrs av den personliga förmågan att, framgångsrikt, hantera de upplevda interna och externa 
kraven (Lazarus, 1999). 

Self Determination Theory 

Self Determination Theory (SDT) är en motivationsteori som grundar sig i Edward 
Deci och Richard Ryans forskning (Standage, 2009). Det teoretiska ramverket I SDT består 
av fem miniteorier; Cognitive evaluation theory, Organismic integration theory, Causality 
orientations theory, Basic psychological needs theory samt Goal contents theory (Standage, 
2009). Särskilt diskuterad är miniteorin Basic psychological needs theory, som grundar sig i 
människans grundläggande psykologiska behov; autonomi, kompetens och samhörighet. 
Teorin menar att människan behöver uppfylla dessa behov för att nå positiva utfall inom 
exempelvis utveckling och psykiskt välmående (Standage, 2009). Autonomi innebär att känna 
att en person agerar utifrån egen vilja och har valmöjligheter, kompetens syftar till att en 
person interagerar effektivt inom miljön den rör sig i och samhörighet syftar till att en person 
känner sig nära och omhändertagen av viktiga personer i ens närhet (Standage, 2009). 
Tidigare forskning som berör SDT har mestadels fokuserat på kognitiva, emotionella och 
beteendemässiga utfall och dess kopplingar till SDT (Standage, 2009). Även subjektiva mått 
på prestation har ofta inkluderats i nämnd forskning (Standage, 2009). Deci & Ryan (2000) 
menar att individer drivs av ett medfött behov av att uppfylla de grundläggande psykologiska 
behoven för att öka sitt välmående. Smith, Ntoumanis & Duda (2010) visade i sin studie ett 
samband mellan uppfyllandet av de grundläggande psykologiska behoven enligt SDT och 
välmående. Quested, Bosch, Burns, Cumming, Ntoumanis & Duda (2011) undersökte 
relationen mellan uppfyllandet av de grundläggande psykologiska behoven enligt SDT och 
kognitiva bedömningar samt hormonella och emotionella svar på prestationsstress bland en 
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grupp dansare. Författarna rapporterade att en högre grad uppfyllande av de grundläggande 
psykologiska behoven, enligt SDT, var relaterat till lägre kortisolnivåer och lägre oro. Man 
konkluderade att resultaten av studien pekar på att uppfyllandet av de grundläggande 
psykologiska behoven är viktigt för optimal emotionell och hormonell homeostas i en 
prestationsmiljö. 

 
Till författarna av denna studies kännedom har relationen mellan SDT och oro hos 

idrottare i allmänhet och ishockeyspelare i synnerhet inte studerats i en större utsträckning.  
Detta gäller även forskning rörande ledarens förmåga att uppfylla de grundläggande 
psykologiska behoven inom SDT och dess relation till upplevd press hos elitishockeyspelare. 
Den föreliggande studiens huvudsakliga syfte var således att undersöka sambandet mellan 
ledares förmåga att främja spelares grundläggande psykologiska behov (autonomi, kompetens 
och samhörighet) och upplevd press hos manliga elitishockeyspelare. På basis av tidigare 
forskning ämnar vi även att undersöka om dessa samband skiljer sig mellan äldre och yngre 
spelare.  

Vi förväntar att se ett positivt samband mellan ledares förmåga att främja spelares 
grundläggande psykologiska behov och mindre grad av upplevd press och oro, samt en högre 
grad av upplevd välmående. Likaså förväntas i samklang med tidigare forskning att brist på 
behovsfrämjande beteenden från tränaren kommer ha ett samband med högre grad av oro och 
press, samt lägre grad av upplevd välmående. Slutligen förväntas att yngre spelare känna 
mindre press än äldre spelare.  

Metod 

Deltagare och Rekrytering 
Deltagarna rekryterades via personliga kontakter till en av författarna av denna studie. Elva 
lag i Sveriges två högsta serier (SHL och Hockeyallsvenskan) tillfrågades om medverkan i 
denna enkätstudie. Fråga om medverkande ställdes till person i lagledningen eller medlem i 
spelartruppen i berörda lag. Etthundra manliga elitishockeyspelare (n=23.15 år) från nio lag 
valde slutligen att medverka i undersökningen (se tabell 1). Samtliga spelare ingick vid 
tidpunkten för ifyllandet av enkäten i respektive förenings seniorlag, alternativt ingick i dess 
träningstrupp. Enkäten fylldes i av spelarna utan uppsyn av testledare, något som medfört att 
bortfall ej går att analysera. De 100 deltagande spelarna delades sedan in i två grupper, yngre 
samt äldre (se tabell 2), där medelålder för det totala antalet deltagare användes som gräns för 
uppdelningen.  

Tabell 1: Deltagare 
Lag Antal  Ålder (M ± SD) 
Lag 1 14  21.79 ± 5.31 
Lag 2 13  24.54 ± 4.91 
Lag 3 21  22.95 ± 4.43 
Lag 4 19  22.89 ± 4.35 
Lag 5 9  23.00 ± 4.55 
Lag 6 6  24.50 ± 2.99 
Lag 7 11  22.73 ± 4.27 
Lag 8 6  25.33 ± 2.56 
Lag 9 1  18.00 ± 0 
Samtliga 100  23.15 ± 4.58 
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Tabell 2: Deltagare sorterad i åldersgrupper.  
Grupp Antal  Ålder (M ± SD) 

Ålder 1 (≤ 22 år) 51  19.50 ± 1.39 
Ålder 2 (≥ 23) 49  26.96 ± 3.46 

Apparatur och material 

Frågeformuläret – ISS-C. För att mäta spelarnas upplevelse av deras ledares 
beteenden användes en svensk version av frågeformuläret Interpersonal Supportiveness 
Scale-Coach (ISS-C). ISS-C är ett frågeformulär som syftar till att bedöma ledarens förmåga 
att uppfylla spelares behov av autonomi, struktur och engagemang (Wilson, Gregson & Mack 
2009). I den Svenska versionen av ISS-C inkluderas även variabeln kontroll som mäter 
spelarnas upplevelse av eventuella kontrollerande ledarbeteenden. Formuläret innehåller 25 
påståenden där respondenten skattar i vilken grad den instämmer med påståendet på en skala 
mellan 1-7 (exempelvis; ”Min tränare ägnar mycket tid åt mig”). ISS-C har tidigare validerats 
och reliabilitetstestats (Cronbachs alfa-värden 0.81-0.90) av Wilson et al. (2009).  

 
Frågeformuläret – Press. För att mäta spelares upplevelse av press hittades inget 

frågeformulär som passade denna studies syfte. Därför konstruerades frågor som ansågs 
relevanta för att besvara studiens frågeställningar. Efter analys av de frågor (15 till antalet) 
som ställts under rubriken ”Upplevelse av press” kategoriserades frågorna enligt 
kategorierna; Inre oro, yttre oro och välmående. Frågorna konstruerades efter 
huvudfrågeställningarna; ”Vad kan få en ishockeyspelare på elitnivå att känna press?” samt 
”Vad i en persons liv kan utmynna i press?”. Kategoriseringen skedde utifrån vart pressen 
ansågs komma. Frågorna som kategoriserades som inre ”inre oro” ansågs vara faktorer där 
individen sätter press på sig själv att lyckas (exempelvis ” Jag oroar mig för att komma till 
träningen dagen efter jag gjort en dålig match”). Frågorna som kategoriserades som ”yttre 
oro” ansågs vara faktorer där andra personer än individen själv är inblandad (exempelvis ” 
Jag är rädd för hur min tränare kommer reagera om jag gör misstag”). Frågorna som 
kategoriserades som ”välmående” ansågs vara faktorer som påverkar det psykiska 
välmåendet, kopplat till idrottsliga situationer (exempelvis ” Om vi förlorat flera matcher i 
rad mår jag dåligt”). Tre frågor uteslöts mot bakgrund av att de ej gick att kategorisera enligt 
någon av nämnda kategorier. Reliabilitet hos enkätens tre kategorier; yttre oro, inre oro och 
välmående, kontrollerades genom Chronbachs alfa. Totalt användes 12 frågor; Fem frågor (α 
= .704 ) för att mäta yttre oro,  fyra frågor (α = .768) för att mäta inre oro och tre frågor (α = 
.627, α =.700 vid exkludering av fråga 6) för att mäta individens välmående. Dessa (ISS-C 
och Press) sammanfogades sedan till en enkät med en tydlig avgränsning mellan de två 
delarna. Försökspersonerna fick även svara på ett antal bakgrundsfrågor för att möjliggöra 
analyser mellan olika grupper.  

 
Procedur och datainsamling. Data har insamlats genom ifyllande av frågeformulär. 

Ej ifyllda enkäter samt adresserat svarskuvert skickades ut i förseglat kuvert från Umeå 
Universitet till kontaktperson i respektive förening. Kontaktpersonen ställde vid gemensam 
aktivitet, exempelvis träning, frågan om vilka som kunde tänka sig att delta i denna studie. De 
spelare som valde att delta fyllde i varsitt frågeformulär. Studiedeltagarna behövde cirka 15 
minuter för att fylla i formuläret. Ifyllda formulär skickades av kontaktpersonen tillbaka till 
Umeå Universitet.  
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Statistiska metoder och analyser. För de statistiska analyserna användes mjukvaran 
JASP (Version 0.8.6, University of Amsterdam) samt Excel (Microsoft, Excel for 7 Mac. 
Version 15.19.1). För att kontrollera enkätens reliabilitet utfördes Chronbachs alfa för de 
olika skalorna (yttre oro, inre oro, välmående). Vidare kontrollerades om någon fråga bidrog 
till en lägre intern konsistens. Detta gjordes genom att analysera den statistiska signifikansen 
vid uteslutande av olika frågor (if item is dropped). Analyserna påvisade att enbart att 
frågorna för välmående hade lägre reliabilitet med alla frågor inkluderade. Vidare 
undersöktes skillnaden mellan de olika åldrarna (ålder 1 & ålder 2) genom T-test på 
medelvärdet av svarsfrekvensen hos de båda grupperna. Det accepterade alfavärdet sattes till 
0.70-0.95 (Tavakol and Dennick, 2011). En förbestämd signifikansnivå på α=0.05 
tillämpades och kontrollerades med Pearsons korrelationsanalys, ”Table of critical values”. 

 
Etiska överväganden. Deltagarna informerades via ett samtyckesformulär om att 

deltagande i studien var frivilligt och varje deltagare när som helst, utan att uppge anledning 
kunde avbryta sitt deltagande I studien. Samtliga deltagare undertecknade ett formulär om 
samtycke. Denna studie var inte förenad med några fysiska eller psykiska risker för de 
deltagande. Inga personnummer har samlats in för att öka studiens konfidentialitet. Endast de 
involverade i studien har haft tillgång till insamlad data både i fysisk och digital form. Ifyllda 
frågeformulär har förvarats i ett låst skåp i den ansvarige för denna studies arbetsrum. Data 
från ifyllda formulär har förts in i ett Microsoft Excel-dokument som förvarats på 
lösenordskyddad dator. Efter införande av data har ifyllda pappersenkäter förstörts i 
dokumentförstörare. 

Resultat 

 
För att undersöka hur ledarens förmåga att uppfylla individers grundläggande psykologiska 
behov samverkar med spelares motivation och upplevda press utfördes korrelationsanalyser 
mellan de olika mätvariablerna (Tabell 3). Alla variabler hade en signifikant korrelation med 
varandra, förutom mellan variablerna autonomi och yttre oro (p>0,05).  
 
Tabell 3: Samband (Pearson’s korrelationskoefficient) mellan undersökta variabler. 

   Autonomi  Struktur  Engagemang  Kontroll  Oro Yttre  Oro 
inre  Välmående  

Autonomi  —  
 

   
   

   
 

   
 

   
 

   
 

Struktur  0.797  ***  —    
 

                      

Engagemang  0.750  ***  0.668  ***  — 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Kontroll  -0.458  ***  -0.323  **  -0.512 ***  —                   

Oro Yttre  -0.171  
 

-0.278  **  -0.312 **  0.317  **  —  
 

   
 

   
 

Oro inre  -0.220  *  -0.327  ***  -0.346 ***  0.389  ***  0.712 ***  —         

Välmående  0.250  *  0.247  *  0.310 **  -0.371  ***  -0.541  ***  -0.444  ***  —    

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

För att undersöka om det fanns en skillnad mellan hur yngre och äldre spelare upplever att de 
får de grundläggande psykologiska behoven tillfredsställda, och till vilken grad de upplever 
oro och välmående, gjordes flera t-test. Resultaten påvisade att de två olika ålders-
kategorierna (ålder 1 ≤ 22 år; n = 51, ålder 2 ≥ 23;n=49) var signifikant åtskilda (p< 0.05) på 
alla variabler (Figur 1).  
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Figur 1: Svarsresultat (medelvärde ± SD) hos alla deltagare som en funktion av ålder (ålder 1: ≤ 22 år, ålder 2: 
≥ 23 år). Signifikansnivåer: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
 
För att analysera skillnader i hur ledarens beteenden påverkar spelare med mer eller mindre 
erfarenhet genomfördes en ny sambandsanalys med syfte att jämföra de två 
ålderskategorierna. Analysen för de yngre spelarna (tabell 4) påvisade att ingen 
motivationsvariabel var signifikant korrelerad med yttre oro (p>0,05). Endast oro yttre och 
oro inre var signifikant korrelerad (p<0,05) med välmående. Oro inre var signifikant 
korrelerad (p<0,05) med alla motivationsvariabler för de yngre spelarna. Analyserna hos de 
yngre spelarna påvisade ingen signifikant korrelation mellan motivationsvariablerna och 
välmående. (tabell 4). Analysen för de äldre spelarna (tabell 5) påvisade att oro yttre enbart 
var signifikant negativt korrelerat (p<0,05) med engagemang och signifikant positivt 
korrelerat (p<0,05) med kontroll. Ingen signifikant korrelation (p>0,05) hittades mellan oro 
inre, autonomi och kontroll. Signifikanta korrelationer (p<0,05) både positiva och negativa 
påvisades mellan välmående, engagemang, kontroll, oro yttre och oro inre. Analyserna 
påvisade att kontroll var signifikant negativt korrelerad (p<0,05) med motivationsvariablerna 
hos båda åldrarna (tabell 5, tabell 6). 
 
Tabell 5: Samband (Pearson’s korrelationskoefficient) mellan undersökta variabler i ålder 1 

   Autonomi  Struktur  Engagemang  Kontroll  Oro Yttre  Oro inre  Välmående  

Autonomi  —  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Struktur  0.725  ***  —                             

Engagemang  0.674  ***  0.595  ***  —  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Kontroll  -0.480  ***  -0.302  *  -0.494  ***  —                   
Oro Yttre  -0.237  

 
-0.252  

 
-0.177  

 
0.234  

 
—  

 
   

 
   

 
Oro inre  -0.305  *  -0.433  **  -0.284  *  0.340  *  0.588  ***  —         

Välmående  0.019  
 

-0.105  
 

0.054  
 

-0.130  
 

-0.554  ***  -0.314  *  —  
 

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

** ** ** 
** 

* * 

*** 
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Tabell 6: Samband (Pearson’s korrelationskoefficient) mellan undersökta variabler i ålder 2 
   Autonomi  Struktur  Engagemang  Kontroll  Oro Yttre  Oro inre  Välmående  

Autonomi  —                           
Struktur  0.807  ***  —                             

Engagemang  0.757  ***  0.659  ***  —                   
Kontroll  -0.361  *  -0.224    -0.451  **  —                   

Oro Yttre  -0.041   -0.207   -0.318  *  0.297  *  —           
Oro inre  -0.070    -0.165    -0.314  *  0.355  *  0.771  ***  —         

Välmående  0.210   0.279   0.317  *  -0.394  **  -0.478  ***  -0.455  **  —   
 

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

Diskussion 

Studiens resultat påvisar ett signifikant positivt samband mellan de tre grundläggande 
psykologiska behoven autonomi, struktur och engagemang, samt ett negativt samband mellan 
variablerna kontroll, autonomi, struktur och engagemang. Detta betyder att personerna i 
undersökningen upplever en mindre känsla av autonomi, struktur samt engagemang till följd av en 
kontrollerande miljö, vilket också är i enlighet med SDT-modellen (Standage, 2009) som påvisar 
att miljön en individ befinner sig i påverkar de tre underliggande psykologiska behoven för att 
känna motivation (Silva, Marques, & Teixeira, 2014). Tidigare forskning har visat en positiv 
koppling mellan kontrollerande ledarbeteenden och kontrollerade målbilder (Smith et al., 2010).  
Dessa beteenden verkar inte vara relaterade till en atlets autonomi, utan anses även öka både den 
inre och yttre pressen en atlet upplever i förhållande till sina personliga mål. Tidigare forskning 
har påpekat vikten av att en ledare undviker kontrollerande beteenden (Smith et al., 2010). 
Spelarna i ett lag kommer under en säsong att styras av en mängd olika riktlinjer och följa order 
från sina tränare vilket i sin tur kommer att påverka till vilken grad de känner sig motiverade eller 
amotiverade att utföra uppgiften eller ej. Amotivation inom SDT-modellen refererar till icke 
avsiktliga handlingar eller beteenden som är energilösa, som styrs av faktorer bortom personens 
kontroll (Standage, 2009). Inom idrott är det sällan befogat att ignorera eller inte utföra uppgifter, 
vilket innebär att resultatet blir den lidande faktorn. En atlet har sällan som avsikt att underprestera 
i sina prestationer och har ofta inte själva förklaringar till det utfall en mindre bra tävling eller 
match fått. Ajzen (2012) menar att det finns en koppling mellan en persons tankeverksamhet och 
det faktiska beteendet och att beteendet styrs av vilken attityd eller avsikt du har mot det. En atlet 
som befinner sig i en miljö, som denne upplever är kontrollerande, kommer troligtvis inte aktivt 
att försöka underprestera utan har istället en förändrar attityd mot det beteende som denne utför 
eller skall utföra.  (Ajzen, Lange, Kruglianski & Higgins, 2012).  

Den föreliggande studiens resultat påvisade även signifikant negativa samband mellan 
individers upplevda välmående och känsla av både inre respektive yttre oro. Som tidigare nämnts 
kan denna oro relateras till stress som grundar sig i en känsla av otillräcklighet mot specifika krav 
och uppgifter (Lazarus, 1991). En förklaring till detta kan vara att spelare i vissa situationer eller 
miljöer upplever att de ej har verktygen eller kunskapen att lösa en given uppgift vilket leder till 
att de känner en inre stress som i sin tur påverkar prestationen negativt. Kopplat till 
motivationsteorierna kan detta förklaras med att personen i dessa situationer inte upplever en 
känsla av kompetens. Det skapas en känsla av otillräcklighet till följd av misslyckanden att klara 
de krav och utmaningar som påträffas (Standage, 2009 & Deci & Ryan, 2000). Den upplevda yttre 
oron hos atleterna relateras i undersökningen till yttre faktorer som t.ex. sponsorer, familj, vänner 
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och partners. Edward L. Deci and Richard M. Ryan (2000) skriver om hur motivationsprocesserna 
fungerar optimalt endast när de tre grundläggande psykologiska behoven är uppfyllda. De 
beskriver vidare hur människor påverkas av icke förmånliga situationer som är överdrivet 
kontrollerande, svårlösta samt avvisande och påpekar hur människor använder alternativa 
strategier, ofta defensiva och självskyddande. Resultaten påvisar att detta är ett påtagligt problem 
inom ishockey och att ishockeyspelare i Sverige påverkas av den press som skapas från sponsorer, 
föreningen, partner och familj, Pressen att leverera ett resultat för att behålla sin position i laget 
eller sin inkomst, pressen från vänner och familj om resultat. 
 

En av de stora diskussionspunkterna i vårt resultat får anses vara skillnaderna mellan de 
olika ålderskategorierna. Yngre spelare beskrivs ofta som ”obekymrade” när de gör sina intåg i 
seniorhockeyn, vilket våra resultat styrker. Ledarens beteenden verkar inte i någon större 
utsträckning påverka den yttre oro som spelarna i den yngre ålderskategorin känner, ofta inom 
ishockeyn beskriven som ”press”, något som yngre spelare allmänt anses vara bra på att bortse 
från. Entusiasmen att få spela ishockey på högsta nivån och att få utöva sin största hobby 
övervinner mest troligt den press som finns från yttre omständigheter. Detta verkar inte betyda att 
spelarna i den yngre ålderskategorin är opåverkbara, då vi kunnat påvisa ett samband mellan både 
yttre och inre oro och minskat välmående. Det blir därför, enligt oss, viktigt för ledaren att vara 
uppmärksam på spelarens välmående, då det verkar som att ett ökat välmående också minskar 
både inre och yttre oro. Resultaten tyder istället på att det för den yngre kategorin verkar vara 
ledarens struktur som är en faktor som minskar inre oro. Det engagemang som unga spelare 
besitter gör i en del fall att en brist på struktur i både spel och beteende kan finnas. Detta eftersom 
entusiasm, uppspelthet och iver kan leda till att ambitionen att göra bra ifrån sig övertar fokuset 
från att hålla sig inom de ramar som tränaren/laget satt upp. Här tyder våra resultat på att en 
ledares förmåga att skapa ramar, i vilka kreativitet och engagemang kan få utrymme, är viktiga för 
att en yngre spelare skall känna minskad inre oro. Att ”veta vad man skall göra” är ofta ett utryck 
som används för att känna en trygghet i spel och grupp, vilket våra resultat tyder på är viktigt i den 
yngre ålderskategorin. 

För spelarna i den äldre ålderskategorin verkar engagemanget hos ledaren vara den 
största faktorn som påverkar upplevd press. Äldre spelare med mer erfarenhet kan tänkas ställa 
högre krav på en ledares engagemang, då den kategorin spelare kan se ishockey mer som sitt jobb 
mer än en yngre spelare, och därför kräver ett stort engagemang till den uppgiften ledaren har. En 
äldre spelare kan tänkas kräva mer av sporten än endast nöjet att få utöva den, varför ledarens 
engagemang kan anses vara extra viktigt för den ålderskategorin. Gemensamt för bägge 
ålderskategorierna verkar vara att en mer kontrollerande miljö har negativ påverkan på upplevd 
inre oro. Kreativitet och möjligheter att växa och utvecklas kan tänkas vara en faktor som får 
spelare oavsett ålder att trivas i den miljö de vistas i. Samband fanns mellan autonomi och en 
minskad inre oro hos den yngre ålderskategorin samt när bägge grupperna undersöktes 
tillsammans. Autonomi hade även ett samband med välmående när hela gruppen analyserades. Då 
autonomi på förhand var ett av de behov som förväntades skulle vara viktigast för spelare är dessa 
resultat väntade. Dessa resultat går även hand i hand med våra resultat att en för kontrollerande 
miljö verkar vara av negativ upplevelse för ishockeyspelare på elitnivå. 

Begränsningen i denna studie får anses ligga i att ett tidigare använt formulär som berör 
press ej kunnat användas. Detta medförde som tidigare nämnts att ett eget formulär fått 
konstrueras, vilket blandar in en osäkerhetsfaktor i resultatet, både ur ett validitets- och 
reliabilitetssyfte. Det formulär som var närmst det som eftersöktes var det så kallade SCAT-test 
(Sports Competition Anxiety Test), ett test som syftar till att analysera en idrottares svar på hur de 
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känner sig i tävlingssituation (Martens, 1977). Anledningen att detta formulär valdes bort var 
flera. Svarsalternativen har konstruerats enligt en tregradig skala (”sällan”, ”ibland”, ”ofta”), vilket 
skulle försvåra de analyser som skulle genomföras och jämföras med ISS-C, där en 7-gradig (1-7) 
skala används. Vidare utgår alla påståenden i SCAT från den egna upplevelsen utan inblandning 
från omgivningen, vilket inte helt var vad som eftersöktes för denna studie. 

Slutsatser 

En skillnad mellan vilka egenskaper hos en ledare som påverkar press finns mellan spelare i de 
bägge ålderskategorierna. Bland spelarna i den äldre ålderskategorin var ledarens engagemang den 
främsta faktorn som påverkade press, medan spelarna i den yngre ålderskategorin värdesatte 
struktur högt. Spelares autonomi var en viktig faktor för minskad inre oro samt välmående när hela 
gruppen analyserades. En kontrollerande miljö verkar ha negativ påverkan på upplevd press 
oavsett ålder. Det fanns svaga men signifikanta korrelationer mellan ledarens förmåga att uppfylla 
de grundläggande psykologiska behoven enligt SDT och upplevd inre oro, yttre oro och press. För 
spelarna i den äldre ålderskategorin verkar engagemanget hos ledaren vara den största faktorn som 
påverkar upplevd press. Här tyder våra resultat på att en ledares förmåga att skapa ramar, i vilka 
kreativitet och engagemang kan få utrymme, är viktiga för att en yngre spelare skall känna 
minskad inre oro.  
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