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Motivation hos innebandyspelare 
Påverkan av demokratisk och auktoritär ledarstil 

 
Linnea Nilsson och Malin Vallin 

 
Motivation är en viktig del i människans liv och demokratiska och 
auktoritära ledare påverkar motivationen olika. Hur ledaren uttrycker 
sig i ord kan även påverka motivationen. Syftet med studien var att 
undersöka hur olika ledarstilar och dess ordval påverkar 
innebandyspelares motivation till att prestera. Har en individs self-
efficacy något samband med hur de uppfattar en auktoritär tränare? 117 
innebandyspelare (män 59, kvinnor 58) i åldern 16-50 år skattade sin 
self-efficacy med hjälp av General self-efficacy scale samt läste en 
vinjett med antingen en kvinnlig eller manlig tränare och besvarade 
tillhörande frågor. Resultatet visade att en demokratisk tränare oavsett 
kön motiverade spelarna högst oberoende av tränarens ordval men för 
kvinnor var det viktigare med ett milt ordval framför ett skarpt. Inga 
samband mellan self-efficacy och en auktoritär tränare kunde stärkas. 
Förslag på agerande hos en innebandytränare kan vara att sträva efter 
ett demokratiskt ledarsätt med tyngden på positiv feedback.  
 
Keywords: motivation, self-determination theory, feedback, leadership 
styles, self-efficacy 

 
 

Inledning 
 
Föreställ dig ett fiktivt innebandylag där Kalle, Oskar och Edvin spelar. Kalle hade spelat i laget 
i många år och det hade blivit en del av den han var, men glädjen som funnits i att spela 
innebandy hade försvunnit. Då laget minskat i antal spelare de sista åren var anledningen till att 
Kalle spelade kvar i laget endast för att han inte ville säga nej när han fick förfrågan om han 
skulle fortsätta ett år till. Oskar hade spelat i laget i ett år och var tränarens son. Oskar hade hela 
sitt liv försökt att göra sin pappa nöjd och på innebandyplan kände han en bekräftelse från sin 
pappa. Edvin var ny i laget inför den här säsongen. Han har haft svårt att visa sina färdigheter 
på plan, då han inte funnit sin plats i laget ännu, men kände glädje i att få spela innebandy. 
Kalle, Oskar och Edvin drevs av olika sorters motivation, vilket den aktuella studien belyser. 

Att bli motiverad betyder att det finns en drivkraft hos en individ att vilja utföra handlingar 
som leder till ett uppsatt mål. Hur en individ väljer att ta sig an en uppgift påverkas av individens 
aktuella sinnestillstånd och tankar, men även sociala faktorer (Ryan & Deci, 2000a). Vad är det 
som kan påverka en individs motivation? Vad är det som motiverar en idrottare att fortsätta 
med sin sport?  

 
 

Self-determination theory – amotivation, yttre motivation och inre motivation 
 
Self-determination theory (SDT) är en motivationsteori som baseras på en individs 
självbestämmande och hur de motiveras till att utföra handlingar mot ett uppsatt mål (Ryan & 
Deci, 2000a). Teorin delar in motivationen i tre olika aspekter, amotivation, yttre motivation 
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och inre motivation (Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Story, Hart, Stasson, & Mahoney, 
2009). Amotivation ses som en passivitet inför en uppgift och brist på motivation, vilket kan 
exemplifieras i Kalle då han enbart spelade innebandy på grund av att laget hade för få spelare 
utan honom. Den yttre motivationen ses som en kontrollerad handling där individen utför något 
för någon annans skull eller för att få en belöning. Detta kan ses genom Oskar som spelar 
innebandy för att få bekräftelse från sin pappa. Den inre motivationen kan beskrivas som en 
autonom drivkraft där individen baserar sina handlingar på sin egen vilja. Det här kan ses i 
Edvins fall då han spelade innebandy för att han tyckte det var roligt, trots motgångar.  

Ryan och Deci (2000b) anser att tre grundläggande behov behöver vara uppfyllda för att en 
individ ska drivas av en inre motivation; kompetens, autonomi och samhörighet. Behovet 
kompetens anses uppfyllt genom att en individ har en känsla av att den klarar en uppgift eller 
uppsatta mål. Autonomi beskrivs som en känsla av valfrihet att göra det individen själv vill och 
en möjlighet att ta egna beslut. Samhörighetsbehovet ses som en känsla av tillhörighet och 
gemenskap, vilken kan bidra till bra sociala relationer och att individen kan känna förtroende 
för personer i sin omgivning (se Figur 1). När dessa behov är uppfyllda känner sig individen 
välmående och blir motiverad. Den inre motivation ses som en medfödd motivation som under 
livet kan ersättas av en yttre motivation eller amotivation. Den inre motivationen är den typ 
som ger högst välbefinnande för en individ och är det som eftersträvas.  

 

 
 
Figur 1. De tre grundläggande behoven som behöver uppfyllas enligt SDT för att nå inre 

motivation. 
 
När det kommer till könsskillnader och vilken typ av motivation personer drivs av så fann 

Vecchione, Alessandri och Marsicano (2014) att kvinnor söker efter autonomi och gör saker 
för sin egen skull, vilket leder till en ökad inre motivation. Vidare ansåg de att män drivs mer 
av kontroll och baserar sitt beteende utefter belöningar, och genom det ses som en yttre 
motivation. Vora och Naik (2016) undersökte motivation hos idrottare och det framkom att 
kvinnliga idrottare drevs av en inre motivation i högre grad då de utövade sin sport på grund av 
det välbefinnande själva utförandet gav. Däremot drevs de manliga mer av en yttre motivation 
då de utövade sin sport för att få dels tränarnas bekräftelse samt att uppnå goda resultat som 
exempelvis att vinna matcher. Då strävan är att personer ska drivas av en inre motivation 
framför den yttre motivationen, kan tron på den egna förmågan ha betydelse för vilken typ av 
motivation en person drivs av? 
 
 
Self-efficacy i relation till motivation 
 
Bandura (1997) beskrev self-efficacy som tron på den egna förmågan att kunna rikta sin 
motivation, kognitiva resurser och handlingar mot att klara en given uppgift. Vidare beskrivs 
self-efficacy kunna variera utifrån tre olika aspekter. Den ena aspekten är level, som kan 

Inre
motivation

Autonomi
-‐ Känsla av
valfrihet att ta
egna beslut

Kompetens
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Samhörighet
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beskrivas som upplevd svårighetsgrad på uppgiften som ska utföras. Den andra är strength, 
känslan av klara uppgiften oavsett svårighetsgrad. Och den sista aspekten är generality, som 
menas med att känslan av att klara av likvärdiga uppgifter med liknande svårighetsgrad. Det 
händer att självkänsla och self-efficacy, tron på den egna förmågan ses som samma sak, men 
det är viktigt att särskilja dem åt (Bandura, 1997). Self-efficacy berör den personliga förmågan 
medan självkänsla gäller egenvärdet (De Pater, Van Vianen, Fischer, & Van Ginkel, 2009). 
Enligt Story et al. (2009) kan ett positivt samband ses mellan inre motivation och self-efficacy. 
De Pater et al.  (2009) undersökte om det fanns några könsskillnader mellan self-efficacy och 
val av arbetsuppgifter. Resultaten visade inga signifikant resultat, utan enbart tendenser till att 
kvinnor valde i högre grad arbetsuppgifter med liten risk att misslyckas, medan männen valde 
arbetsuppgifter efter chans till att nå framgång. En brist på inre motivation associerades med 
lägre self-efficacy (Margolis & McCabe, 2006). I studien togs ett exempel upp där elever med 
låg self-efficacy inte trodde på sin förmåga att klara en uppgift och gjorde då antingen endast 
ett svagt försök till att klara uppgiften eller så gjorde de inget försök alls. Om personen fick 
positiv feedback på de uppgifter de klarade så ökade deras nivå på self-efficacy och då ökade 
även motivationen (Schunk, 1991). Ledarskap kan även ha inverkan på motivation, hur ska den 
ideala ledaren vara? Och är det lika för alla människor? 

 
 

Demokratiskt och auktoritärt ledarskap  
 
Ledarskap är ett brett ämne och enligt Yukl (2012) kan det vara svårt att enbart sätta en enda 
definition av vad ledarskap är, då det anses variera från person till person. En ledares uppgift 
anses bland annat enligt Yukl vara att dirigera uppgifter mot ett uppsatt mål samt skapa 
engagemang och tillfredsställelse för att motivera gruppen att nå målet. 

Lewin, Lippitt och White (1939) undersökte hur olika gruppers strukturer förändrades 
beroende på ledarskap. Tioåriga pojkar delades slumpmässigt in i grupper med olika sorters 
ledare; en demokratisk och en auktoritär. En auktoritär ledares handlingar baserades på att den 
tog alla beslut själv. Den auktoritära ledaren instruerade gruppmedlemmarna med en sak i taget, 
inget i förväg. Tonfallet var befallande och personligt utpekande, kritiken var även den 
personlig. Den auktoritära ledaren höll sig opersonlig till gruppen. Resultatet visade att de 
grupper som hade en auktoritär ledare var aggressivare mot varandra inom gruppen jämfört 
med de grupper som hade en demokratisk ledare. Det skapades en hierarkisk ordning med 
ledaren högst upp. När den auktoritära ledaren var med gruppen var det strukturerat och 
avvaktande då deltagarna väntade på instruktioner från ledaren. 

Den demokratiska ledarens handlingar baserades på en inkluderande stil där alla 
gruppmedlemmar uppmuntrades till att delta till att komma fram till beslut. Den demokratiska 
ledaren informerade om flera alternativ på hur en uppgift skulle lösas och medlemmarna var 
fria att göra hur de ville. Ledaren var objektiv och faktainriktad i sin kritik och feedback och 
relaterade sig själv som en i gruppen. Resultatet visade att de grupperna med en demokratisk 
ledare utförde uppgiften gemensamt inom gruppen och tillsammans med ledaren.  

Studiens resultat visade att de som hade en demokratisk ledare var de som uppskattade sina 
ledare högst. När deltagarna fick frågan om de ville byta grupp valde alla att stanna. 
Anledningen till det var antingen att de var intresserade av uppgiften de höll på med eller att de 
kände ett ansvar gentemot sin ledare.  

En demokratisk ledarstil kan även i modernare tappning kallas för transformell ledarstil och 
bygger på att ledaren ger gruppmedlemmarna uppmärksamhet, en känsla av självbestämmande 
och fungerar som en stöttepelare för gruppen (Cha, Kim, Lee, & Bachrach, 2015). Ledaren 
delar även sin vision till gruppen och ger de möjlighet att påverka och vara delaktiga i strävan 
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mot det uppsatta målet. Det ger en känsla av mening, autonomi och ansvar. Utifrån Ibrahim, 
Ghavifekr, Ling, Siraj och Azeez (2014) beskrivning av transformellt ledarskap kan en ledare 
av den stilen ha förmågan att inspirera gruppmedlemmarna till att prestera över förväntan och 
att ledaren bortser från sitt eget intresse och ser istället till gruppens bästa. En sådan ledare är 
ofta karismatisk och inspirerande och anpassar sitt ledarskap utifrån varje enskild 
gruppmedlems behov. En transformell ledare uppfyller genom sitt beteende de tre 
grundläggande psykologiska behoven i SDT, kompetens, autonomi och samhörighet, vilket 
leder till en ökad inre motivation hos gruppmedlemmarna (Bass, 1997).  

En auktoritär ledare använder sig av en bestämd och befallande ton vid kontakten med 
gruppmedlemmarna (Wang, Chiang, Tsai, Lin, & Cheng, 2013). Besluten tas endast av ledaren 
och gruppen har ingen möjlighet att påverka. Det är en disciplinerad miljö där 
gruppmedlemmarna övervakas av ledaren. Detta kan leda till att medlemmarna i gruppen skapar 
negativa känslor i form av rädsla eller ilska vilket kan leda till minskat förtroende för ledaren. 
En ledare med auktoritär stil kan enligt Hollembeak och Amorose (2007) minska 
gruppmedlemmarnas känsla av samhörighet och detta kan bero på att ledarna distanserar sig 
känslomässigt från gruppen. En auktoritär ledarstil kan även kallas för en transaktionell ledare, 
där ledaren bygger sitt ledarskap på ett konstruktivt sätt och tydliggör sina förväntningar samt 
belönar gruppmedlemmarnas prestationer. Men om de ej når de uppsatta målen kan 
medlemmarna bli bestraffade (Bass, 1990). Denna typ av agerande hos en ledare minskar 
gruppmedlemmarnas inre motivation. 

Likheter med de egenskaper som en demokratisk och auktoritär ledare har kan även ses i 
teorin SDT när den beskriver ledarskapsstilar, och då som antingen autonom eller 
kontrollerande (Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov & 
Kornazheva, 2001). Det autonoma ledarskapet kan beskrivas med att ledaren tar gruppens 
perspektiv och tar hänsyn till dess känslor. Ledaren låter även gruppens medlemmar vara 
delaktiga i beslut. Denna typ av ledarskap anses ge en positiv påverkan på den inre motivationen 
och leder till att hela gruppen strävar mot de gemensamma målen, samt att de känner ett 
förtroende för ledaren. Den autonoma ledaren ger tips och instruktioner men det är 
gruppmedlemmarna själva som får testa att utföra uppgifterna för en ökad känsla av autonomi, 
vilket leder till en positiv känsla av uppgiften. Därefter kommer ledaren med positiv feedback 
samt bekräftelse (Amorose & Anderson-Buther, 2007), detta är egenskaper som även kan 
kopplas till en demokratisk ledare.   

Den andra ledarstilen är kontrollerande (Solstad, Hoye, & Ommundsen, 2015) där ledaren 
eftersträvar att gruppen ska följa ledarens vilja utan att bry sig om vad gruppmedlemmarna 
själva tycker och känner. Denna typ av ledarskap använder ofta en auktoritär ton, där ord som 
måste, bör och ska ofta framkommer. Feedback av misslyckade prestationer skuldbeläggs ofta 
både mot hela gruppen men även mot enskilda gruppmedlemmar. Egenskaper som kan ses hos 
en kontrollerande ledare kan även liknas med en auktoritär. Men frågan är då finns uttalade 
könsskillnader inom ledarskap?  

Det stereotypa maskulina ledarskapet (Engen, Leeden, & Willemsen, 2001) ses som 
uppgiftsorienterat, fokuserat på prestation samt att klara de uppsatta målen medan det 
stereotypa feminina ledarskapet ses mer relationsinriktat och omhändertagande. Detta stärks 
även genom Eagly och Johnson (1990) som kom fram till att kvinnor uppfattas mer 
relationsorienterade medan män tenderar vara mer uppgiftsorienterade. Det är svårt att säga att 
det finns ett typiskt kvinnligt respektive manligt ledarskap men även om skillnaderna är vaga 
så visar tendenser i att kvinnor uppfattas vara mer demokratiska och delaktiga och män mer 
auktoritära och styrande (Maher, 1997). Det transformella ledarskapet avbildas ibland som ett 
feminint ledarskap på grund av sina egenskaper där de värnar om relationer och stor del av 
empati vilket är typiska egenskaper för kvinnligt utifrån stereotyper (Engen et al., 2001). Enligt 
Maher utgörs det transformella ledarskapet mestadels av kvinnliga ledare medan det 
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transaktionella ledarskapet företräds av manliga ledare. En auktoritär ledarstil hos en kvinnlig 
ledare kan ge en negativ effekt på förtroendet från gruppen till skillnad från en manlig ledare 
med auktoritär ledarstil som behåller ett högre förtroende från gruppen (Wang et al., 2013). 
Detta kan bero på att de manliga ledarna har ett försprång genom att de redan enligt de 
stereotypa egenskaperna är auktoritära.  

 
 

Verbal Feedback 
 
Ord kan vara olika värdeladdade. Det finns positiva ord och negativa ord. Positiv feedback kan 
ges av både demokratiska och auktoritära ledare. Enligt Mageau och Vallerand (2003) finns det 
dock skillnader i hur motivationen påverkas av mottagaren. När en demokratisk ledare ger 
positiv feedback leder det till en ökad känsla av kompetens vilket höjer den inre motivationen. 
Tvärtemot leder positiv feedback från en auktoritär ledare till en minskad känsla av kompetens 
och minskad inre motivation. Positiv och negativ feedback kan båda ges vid klarade uppgifter 
men även vid ouppklarade uppgifter.  

Exempel på hur positiv och negativ feedback kan ges visades med hjälp av Shanab, Peterson, 
Dargahi och Deroian (1981). De gjorde ett experiment där barn skulle lösa ett pussel. Efter tio 
minuter fick de feedback på uppgiften. Hade barnen klarat av att lösa pusslet kunde en positiv 
verbal feedback vara ”bra jobbat!” men hade de ej hunnit lösa pusslet kunde feedbacken vara 
”det är okej, det är ett jättesvårt pussel”. Exempel på negativ verbal feedback var om barnet 
klarat pusslet kunde vara ”det var det långsammaste någon löst detta pussel” och om de inte 
klarat pusslet kunde feedbacken vara ”de flesta klarar faktiskt det här”. Resultaten visade att de 
barn som fått positiv feedback skattade sig ha presterat bättre på uppgiften än vad de barn som 
fått negativ feedback gjorde.  

Mouratidis, Vansteenkiste, Lens, och Sideridis (2008) undersökte hur positiv feedback 
kunde påverka den upplevda kompetensen. Deltagarna delades in i två grupper där den ena 
gruppen fick mer positiv feedback medan den andra fick mindre positiv feedback. Resultatet 
visade ingen skillnad mellan grupperna i fråga om prestation, men deras upplevda kompetens 
och känsla av autonomi ökade i den grupp som fick mer positiv feedback vilket gav deltagarna 
en högre inre motivation. Detta styrks även av Deci och Ryan (1987) som menade att positiv 
feedback ger en högre inre motivation. 

För att se hur den inre motivationen påverkades av kontrollerande ord gjorde Mageau och 
Vallerand (2003) ett experiment där mammor till barn i åldern sex till sju år instruerade barnen 
när de byggde med lego med ordval som ”du måste” och ”du ska”. Resultaten visade att barnens 
inre motivation minskade. Detta resultat kan stärkas i att idrottare som skattade sin inre 
motivation lägre upplevde att deras tränare ej var stödjande utan mer kontrollerande.  

Då det ses som generellt önskvärt att drivas av en inre motivation så ser motivation inom 
idrott annorlunda ut. Enligt Mageau och Vallerand (2003) bör en idrottare inte enbart drivas av 
en inre motivation utan det måste även finnas en yttre motivation för att idrottaren ska kunna 
optimera sin prestation. Vid en vinst stärks den yttre motivationen då det ses som en belöning. 
Tränarens uppgift då blir att stärka den inre motivationen för enskilda individer samt för hela 
gruppen. Det kan tränaren göra genom att använda sig av positiv feedback som stärker deras 
känsla av kompetens. Då motivation ses kunna vara påverkad av flera faktorer som exempelvis 
olika typer av ledarskap men även hur ledaren uttrycker sig verbalt så är det av intresse att 
studera detta vidare.  
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Denna studie  
 

Det har visat sig att inom motivation är det den inre motivationen som är mest önskvärd (Vora 
& Naik, 2016). Det ses även att det finns ett positivt samband mellan self-efficacy och inre 
motivation (Story et al., 2009). Men hur kan individers motivation påverkas av ett ledarskap? 
Studier har visat att en demokratisk ledarstil ökar anställdas inre motivation mer framför en 
auktoritär genom att de inkluderar de anställda och låter de vara delaktiga i beslut. Detta leder 
till att de tre grundläggande behoven; kompetens, autonomi och samhörighet uppfylls, som 
krävs för en inre motivation (Bass, 1997). När det kom till könsskillnader och ledarstilar så 
beskrev Maher (1997) utifrån stereotyper att kvinnor uppfattas mer som demokratiska ledare 
och män som mer auktoritära. Utifrån detta vore det intressant att se om kön på tränaren var av 
betydelse för vilken ledarstil som var mest motiverande. Det framkommer även att hur en ledare 
ger feedback är av betydelse för en individs motivation påverkas. I denna studie kopplades 
positiv feedback ihop med positivt värdeladdade ord och negativ feedback kopplades ihop med 
negativt värdeladdade ord. De flesta studier pekar mot att en demokratisk ledare är att föredra, 
men då resultat från forskning om attityder inte har så lång livslängd vill denna studie undersöka 
om det fortfarande ser ut så. I denna studie användes en vinjett om en innebandytränare som 
var antingen man eller kvinna och därefter följde olika strategier som kombinerade 
demokratiskt och auktoritärt ledarskap med ett milt eller skarpt ordval. Detta för att studera 
eventuell inverkan på upplevd motivation och prestation samt förtroende för tränaren och hur 
lämpligt beteendet var.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte var att undersöka hur innebandyspelare upplever en demokratisk och en 
auktoritär ledare, och hur ledarstil, ordval och tränarens kön påverkar deras motivation till att 
prestera. Kan det finnas ett samband mellan en persons self-efficacy och hur personen 
motiveras av en auktoritär ledare?  Hypoteser i denna studie var: 
 
Hypotes 1: Män blir mer positivt motiverade av auktoritär ledarstil och kvinnor av demokratisk 
ledarstil. 
 
Hypotes 2: Spelarna upplever skillnader i motivation beroende på tränarens kön.  
 
Hypotes 3: Ett milt ordval från tränaren ökar motivationen hos spelarna mer än ett skarpt ordval 
oavsett ledarstil.  

 
 

Metod 
 
 

Design  
 
Studiens design var en 2 x 2 x 2 x 2 x 4 mixed  faktoriell design med ledarstil (demokratisk, 
auktoritär) och tränarens ordval (milt, skarpt) som inomgruppsfaktorer och deltagarens kön 
(man, kvinna), tränarens kön (man, kvinna) och ordning på alternativen (dvs kombinationer av 
ledarstil och ordval) som mellangruppsfaktor. Med hänsyn till eventuella ordningseffekter då 
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ledarstil och ordval var inomindividsfaktorer skapades fyra olika ordningar i en så kallad 
”balanced latin square” (Shehee & Bross, 1961).1 
 
 
Deltagare 
 
Studien har undersökt innebandyspelare på seniornivå i Sverige. Med hjälp av ett 
tillgänglighetsurval delades totalt 117 enkäter ut till innebandyspelare i sex olika lag i 
Mellansverige. Deltagarna bestod av 59 män (50.4%) och 58 kvinnor (49.6%). Åldern varierade 
mellan 16-50 år (M = 24.44 år, SD = 7.10 år). Medelåldern bland män var 25.86 år (SD = 7.46 
år) och för kvinnor 22.98 år (SD = 6.39 år). Undersökningen hade två interna bortfall men 
valdes att räknas med, då det endast var enstaka frågor som ej hade besvarats. Ingen ersättning 
utgick för medverkan i studien.  
 
 
Material   
 
Frågeformuläret bestod till en början av ett missivbrev med information rörande studien. 
Studiens syfte beskrevs, att det handlade om hur motivationen hos idrottare kunde påverkas av 
olika faktorer samt om det fanns ett samband mellan dessa faktorer och tron på den egna 
förmågan. Även tidsåtgången informerades att det skulle ta cirka tio minuter. Utifrån 
vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011) informerades det om att deltagandet 
var frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas när som helst, att ingen obehörig skulle komma 
att ta del av materialet samt att det endast skulle användas till vetenskapliga syften. 
Missivbrevet avslutades med författarnas kontaktuppgifter om det fanns frågor eller om 
respondenten ville ta del av det slutliga resultatet. Därefter fortsatte frågeformuläret med två 
demografiska variabler, kön (man, kvinna, annat/vill ej ange) och ålder, för att sedan fortsätta 
med en skala som mätte self-efficacy. Därpå följde en kort vinjett som respondenterna skulle 
sätta sig in i för att sedan ta ställning till fyra olika alternativ som innehöll fyra påståenden 
vardera. 
 

The General Self-efficacy Scale (GSE). Detta mätinstrument användes för att mäta 
respondenternas generella tro på sin egen förmåga (Koskinen-Hagman, Schwarzer & 
Jerusalem, 1999). Författarna fick tillåtelse att använda mätinstrument i den aktuella studien 
efter förfrågan. Instrumentet innehöll tio påståenden som respondenterna skulle skatta sin egen 
uppfattning på en fyragradig Likertskala där 1 (Stämmer inte alls), 2 (Stämmer inte särskilt 
bra), 3 (Stämmer ganska bra) och 4 (Stämmer helt och hållet). Poängen från alla påståenden 
summerades ihop och gav en total GSE poäng (10-40), där högre poäng innebar starkare tro på 
den egna förmågan (Cronbachs alfa = .82). De påståenden som gällde self-efficacy slogs 
samman till ett index som visade medelvärdet för svaren på de tio påståenden. Variabeln 
delades därefter in i två grupper där de deltagare med ett indexvärde lika med eller mindre än 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  För att kontrollera för ordningseffekter genomfördes analyserna först som femvägs variansanalyser med 
ordning inkluderad som en mellangruppsfaktor. Det fanns ett flertal signifikanta interaktioner med ordning 
inblandad men ingen tydligt mönster kunde tydas (vissa interaktioner var strax under signifikansgränsen för 
vissa ordningar och strax över signifikansgränsen för andra men mönstret på medelvärden ändrades inte). Med 
tanke på detta och att de fyra olika ordningarna inte var jämnfördelade valde vi att presentera analyserna utan 
ordning som variabel.	  



8 

tre hamnade i grupp 1, ”låg self-efficacy” och de med ett indexvärde högre än tre hamnade i 
grupp 2, ”hög self-efficacy”. 

 
Vinjettstudie. Undersökningen genomfördes med hjälp av en vinjettstudie där 

respondenterna skulle tänka sig ingå i ett innebandylag. Det var en fiktiv vinjett som beskrev 
en kort historik om innebandylagets prestationer under den senaste tiden. Denna text var 
identisk för alla förutom att tränaren var antingen en man (n = 55) eller en kvinna (n = 62). 
Texten löd: 

 
Vänligen läs följande fiktiva text noga och tänk dig in i situationen: 
 
Tomas (Sara) är 43 år och har varit tränare för ditt lag i tre år. Ni är inne 
i en tung period med många motgångar den senaste tiden. Ni har förlorat 
de fyra sista matcherna och det börjar bli oroligt i gruppen. Det är lite 
lojt på träningarna och det känns som ni som spelare har svårt att 
fokusera. Tryggheten i spelet är inte som det brukar.Nu är det dags för 
en viktig match, ni möter ett lag som ni på pappret är bättre än. Den här 
matchen borde ni kunna vinna! De två senaste träningarna har känts bra 
och det känns tryggare i gruppen. Det är även en hemmamatch med 
publiken som stöd. 
 
Nu kommer fyra olika alternativ av strategier som Tomas (Sara) skulle 
kunna använda sig av inför matchen. Din uppgift är nu att läsa var och 
en och sedan göra en skattning på frågorna som följer efter varje strategi 
genom att ringa in ditt svar. Det finns inga felaktiga eller korrekta svar. 

 
1.   Det är inte okej att gå ut och underskatta motståndarna för att de är sämre än oss på 

pappret. Gör vi inte det vi ska idag, kommer vi förlora. (Auktoritär/milt) 
 

2.   Det här är en match ni måste vinna! Ni får inte förlora, de är sämre än er. Tappar ni tre 
poäng nu är ni körda. (Auktoritär/skarpt) 

 
3.   Nu går vi ut och kör byte för byte. Vi har energi både på plan och på bänken. Oavsett 

vad så gör vi det här tillsammans. Genom att alla bidrar med sitt bästa så är jag säker på 
att vi vinner! (Demokratisk/milt). 
 

4.   Jag har gett er hjälpmedel i form av punkter att tänka på. Nu blir uppgiften att förvalta 
dem på plan. Gör vi det har vi bra förutsättningar att vinna! (Demokratisk/skarpt)  

 

Under varje alternativ följde fyra frågor. Respondenternas uppgift var att skatta hur de upplevde 
dessa strategier på en skala på 1-7. Fråga 1: Hur tror du att denna strategi skulle påverka din 
motivation? 1 var “Den skulle minskas kraftigt” och 7 var “Den skulle ökas kraftigt”. Fråga 2: 
Hur lämplig anser du att denna strategi är? 1 var “Mycket olämplig” och 7 var “Mycket 
lämplig”. Fråga 3: Hur mycket förtroende känner du för Tomas (Sara)? 1 var “Inget alls” och 7 
var “Väldigt mycket”. Fråga 4: Hur upplever du att din prestationsförmåga kommer påverkas 
genom Tomas (Saras) ord? 1 var “Försämras kraftigt” och 7 var “Förbättras kraftigt”. För att 
kunna mäta de olika ledarstilarna samt vilken betydelse ledarens val av ord hade skapades fyra 
index med åtta påståenden vardera. Demokratisk (Cronbachs alfa = .94) och auktoritär 
(Cronbachs alfa = .91), dessa index bestod av ett alternativ där ledaren hade ett mildare ordval 
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(positiva ord) och ett alternativ med ett skarpare ordval (negativa ord) men inom samma 
ledarstil. Därefter skapades två index till; mild (Cronbachs alfa = .91) som innehöll det 
demokratiska och det auktoritära alternativen med det milda ordvalet och skarp (Cronbachs alfa 
=  .88), som bestod av det demokratiska och auktoritära alternativet med det skarpare ordvalet. 
 
 
Procedur 
 
En pilotstudie genomfördes för att testa validiteten på enkäten. Tio personer i författarnas närhet 
tillfrågades att besvara enkäten och ge kommentarer för eventuella förändringar. Det framkom 
att en justering i informationen om generell self-efficacy behövde ändras från “passar bäst in 
på dig” till “passar bäst in på dig generellt i livet” då respondenterna i pilotstudien trodde det 
handlade om tron på sin egen förmåga inom innebandyn men då meningen var att det skulle 
handla om generellt i livet. För att undvika att deltagarna skulle förstå studiens syfte så 
genomfördes en blockrandomisering så enkäterna innan utdelning förekom var åttonde gång. 
Innan datainsamlingen genomfördes kontaktades berörda tränare för att få ett medgivande. 
Därefter delades enkäterna ut efter träning. Författarna var på plats och informerade muntligt 
utöver missivbrevet studiens syfte som var att undersöka hur motivationen hos idrottare kan 
påverkas av olika faktorer samt om det finns ett samband mellan dessa faktorer och tron på den 
egna förmågan. Det informerades även om att deltagandet var frivilligt. Därefter fick 
respondenterna lägga sina enkäter i en hög som författarna sedan tog med. Detta för att skydda 
respondenternas anonymitet i största möjliga mån. Slutligen informerades respondenterna om 
att enkäterna de fyllt i var av åtta olika versioner samt studiens huvudsakliga syfte. Efter det 
tackade författarna för deras medverkan.  
 
 

Resultat 
 

Överblick över analyser. Alla hypoteser analyserades med hjälp av en serie  2 x 2 x 2 x 2 
mixed faktoriella variansanalyser där mellangruppsfaktorer var deltagarens kön (man, kvinna) 
och tränarens kön (man, kvinna). Inomindividsfaktorer var ledarstil (demokratisk, auktoritär) 
och tränarens ordval (milt, skarpt). För alla analyser sattes signifikansnivån till 5%, och där det 
uppkom signifikanta interaktioner utfördes enkeleffektsanalyser för att reda ut dem. 

  
Motivation. En fyravägs variansanalys med motivation som beroende variabel genomfördes 

för att reda ut hypotes 1, att kvinnor skulle tro att de motiverades mer av en demokratisk tränare 
än en auktoritär tränare, och för män skulle resultatet bli det motsatta. Det fanns en signifikant 
huvudeffekt av ledarstil där en demokratisk tränare var mer motiverande (M = 5.43, SD = 0.94) 
än en auktoritär (M = 3.89, SD = 1.18), F(1, 111) = 120.03, p < .001, η"# = .52. Som förväntat 
fanns det en signifikant Deltagarens kön x Ledarstil interaktion, F(1, 111) = 9.72, p = .002, η"# 
= .08 (se Figur 2). Därefter genomfördes enkeleffektsanalyser separat för de olika ledarstilarna. 
Den demokratiska tränaren uppnådde inte ett signifikant resultat men visade en tendens till en 
skillnad mellan kvinnor (M = 5.58, SD = 0.82) och män (M = 5.28, SD = 1.03), F(1, 113) = 
3.17, p = .078. En signifikant effekt uppkom i analysen på den auktoritära tränaren då det fanns 
en skillnad i hur kvinnor (M = 3.61, SD = 1.12) och män (M = 4.17, SD = 1.19) ansåg att de 
motiverade dem, F(1, 113) = 6.81, p = .010, η"# = .057. Detta resultat förklarar inte interaktionen 
helt då både män och kvinnor föredrar en demokratisk tränare men då skillnaden blev större för 
kvinnor kan det förklara till en viss del.  
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Detta stärkte Hypotes 1 delvis eftersom kvinnorna ansåg att en demokratisk tränare vore mer 
motiverande än en auktoritär, men då även män tyckte en demokratisk tränare vore mer 
motiverande kunde inte hypotesen stärkas helt.  

 

 
 
Figur 2. Den signifikanta Deltagarens kön x Ledarstil interaktionen angående frågan om hur 
motiverande deltagarna skulle känna sig av tränarens ledarstil.  
 

Hypotes 2 var att spelarna upplever skillnader i motivation beroende på tränarnas kön. Den 
förväntade huvudeffekten av tränarens kön uteblev då resultatet visade att deltagarna förväntade 
sig att bli lika motiverade oavsett kvinnlig (M = 4.66, SD = 0.78) eller manlig tränare (M = 4.66, 
SD = 0.68), F(1, 111) = 0.001, p = .971.  

Hypotes 3 fick stöd eftersom det fanns en signifikant huvudeffekt av tränarens ordval där 
deltagarna ansåg att ett milt ordval vore mer motiverande (M = 5.38, SD = 0.87) än ett skarpt 
(M = 3.81, SD = 0.68), F(1, 111) = 180.87, p < .001, η"# = .62. Huvudeffekten kvalificerades av 
en signifikant Deltagarens kön x Tränarens ordval interaktion, F(1, 111) = 5.14, p = .025, η"# = 
.04 (se Figur 3). Enkeleffektsanalyser genomfördes separat för de olika ordvalen. Ett milt ordval 
från tränaren visade ett nära signifikant resultat i en skillnad mellan kvinnor (M = 5.38, SD = 
0.87) och män (M = 5.28, SD = 0.87) i hur motiverade de blir,  F(1, 113) = 0.415, p = .52. Ett 
signifikant resultat framkom vid analysen av en tränare med ett skarpt ordval, F(1, 113) = 4.113, 
p = .045, η"# = .035. Män (M = 4.17, SD = 1.14) anser sig bli mer motiverade än kvinnor (M = 
3.81, SD = 0.68) av ett skarpt ordval. Som hypotesen förväntade skapade ett milt ordval högre 
motivation än ett skarpt. Interaktionen visade att både män och kvinnor föredrog ett milt ordval 
från tränaren men skillnaden mellan ett milt och skarpt ordval var större för kvinnor än för män. 
Inga andra effekter var signifikanta för variabeln motivation. 
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Figur 3. Den signifikanta Deltagarens kön x Tränarens ordval interaktionen angående hur 
motiverade deltagarna skulle känna sig av tränarens utlåtande. 
  

Förväntad prestation. En fyravägs variansanalys med förväntad prestation som beroende 
variabel genomfördes för att reda ut eventuella signifikanta resultat. Det uppstod en huvudeffekt 
av ledarstil då den demokratiska tränaren skattades högre i förväntad prestation (M = 5.31, SD 
= 0.96) jämfört med en auktoritär tränare (M = 3.71, SD = 1.13), F(1, 111) = 140.50, p < .001, 
η"# = .56. Även här fanns en signifikant Ledarstil x Deltagarens kön interaktion. 
Enkeleffektsanalys av en demokratisk tränare visade en signifikant effekt mellan kvinnor (M = 
5.54, SD = 0.90) och män (M = 5.08, SD = 0.98), F(1, 113) = 7.19, p = .008, η"# = .06. Vid 
analysen av en auktoritär tränare visade resultatet en tendens till att män (M = 3.90, SD = 1.09) 
förväntade öka sin prestation mer än kvinnor (M = 3.53, SD = 1.16). Även om interaktionen 
inte visar skillnad mellan könen kan den förklaras delvis då skillnaden i hur kvinnor skattade 
sin förväntade prestation var större än männens i frågan om ledarstil. Det fanns en signifikant 
Ledarstil x Tränarens ordval x Tränarens kön interaktion, F(1, 111) = 3.96, p = .049, η"# = .03 
(se Tabell 1). För att reda ut den gjordes två Ledarstil x Tränarens ordval variansanalyser separat 
för tränarens kön. Resultatet visade för en manlig tränare en enkeleffekt av ledarstil, då den 
demokratiska förväntades öka prestationen mer (M = 5.24, SD = 1.03) än den auktoritära (M = 
3.62, SD = 1.16), F(1, 53) = 52.93, p < .001, η"# = .50. Det visade även en enkeleffekt av 
tränarens ordval, då det milda ordvalet ökade prestationen (M = 4.95, SD = 0.86) mer än det 
skarpa (M = 3.91, SD = 0.91), F(1, 53) = 56.32, p < .001, η"# = .52. Inga andra signifikanta 
effekter fanns för en manlig tränare. 

Vid tvåvägsanalysen för kvinnlig tränare visades liknande mönster som för en manlig 
angående enkeleffekter av ledarstil, där en demokratisk tränare (M = 5.37, SD = 0.90)  
förväntades öka prestationen mer än en auktoritär (M = 3.80, SD = 1.16). F(1, 59) = 83.45, p < 
.001, η"# = .59.  Även att tränarens ordval var av betydelse då ett milt ordval (M = 5.22, SD = 
0.97) förväntades öka prestationen mer än ett skarpt (M = 3.95, SD = 0.95), F(1, 59) = 70.94, p 
< .001, η"# = .55. Resultaten visade även en signifikant Ledarstil x Tränarens ordval interaktion, 
F(1, 60) = 5.92, p = .018, η"# = .09. (se Tabell 1). För att reda ut denna interaktion gjordes 
enkeleffektsanalyser av ledarstil separat för tränarens ordval. Resultatet visade att en 
demokratisk tränare med ett milt ordval förväntades att öka prestationen mer  än en auktoritär 
tränare med ett milt ordval, F(1, 60) = 31.83, p < .001, η"# = .35. Vid analysen för det skarpa 
ordvalet visade det sig återigen att en demokratisk tränare förväntades öka prestationen mer än 
en auktoritär tränare, F(1. 60) = 72.04, p <.001, η"# =.55. Det som kan ses är att en auktoritär 
ledarstil med ett skarpt ordval ger lägst förväntad prestation.  
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Tabell 1 
Medelvärde och (standardavvikelser) för trevägsinteraktionen Ledarstil x Tränarens ordval x 
Tränarens kön i frågan om förväntad prestation. 
 

 Sara Tomas 
 

 Milt 
M    SD 

Skarpt 
M    SD 

Milt 
M    SD 

Skarpt 
M    SD 

Demokratisk 5.76 (1.10) 4.97 (1.08) 5.71 (1.19) 4.78 (0.18) 

Auktoritär 4.68 (1.35) 2.93 (1.55) 4.20 (1.19) 3.02 (0.20) 
 

 
Analysen visade att det fanns en signifikant huvudeffekt på tränarens ordval där spelarna 

förväntade sig att prestationen skulle förbättras mer vid ett milt ordval från tränaren (M = 5.09, 
SD = 0.93) framför ett skarpt (M = 3.93, SD = 0.93), F(1, 111) = 125.92, p < .001, η"# = .53. 
Det framkom även en interaktion mellan deltagarens kön  och tränarens ordval, F(1, 111) = 
4.58, p = .034, η"# = .04. Genom enkeleffektsanalyser på kön framkom resultatet att män ansåg 
sin prestation öka mer av det det mildare ordvalet (M = 4.96, SD = 0.94) än av det skarpare (M 
= 4.02, SD = 1.02), F(1, 58) = 22.20, p < .001, η"# = .28. Detsamma gällde för kvinnor som även 
de upplevde högre förväntad prestation vid ett milt ordval (M = 5.21, SD = 0.90) än vid ett 
skarpt (M = 3.83, SD = 0.83), F(1, 55) = 26.17, p < .001, η"# = .32. Enkeleffektsanalyser på ett 
milt ordval från tränaren var ej signifikant, F(1, 113) = 2.55, p = .113. Inte heller analysen på 
ett skarpt ordval från tränaren, F(1, 113) = 1.05, p = .308. På grund av detta kan det vara svårt 
att förklara interaktionen men det som framkommer är en tendens till att skillnaden mellan ett 
milt och skarpt ordval var större för kvinnor än för män. Inga andra effekter var signifikanta för 
variabeln prestation. 

 
Förtroende för tränaren. Den beroende variabeln förtroende för tränaren resulterade i en 

signifikant huvudeffekt på ledarstilar, då en demokratisk tränare gav ett högre förtroende (M = 
5.47, SD = 0.97) än en auktoritär (M = 3.50, SD = 1.19), F(1, 111) = 195.36, p < .001, η"# = .64. 
Även i denna huvudeffekt framkom en signifikant Deltagarens kön x Ledarstil interaktion, F(1, 
111) = 16.72, p < .001, η"# = .13. Detta reddes ut med hjälp av en enkeleffektsanalys på en 
demokratisk tränare som visade att kvinnor (M = 5.69, SD = 0.87) har större förtroende för 
tränaren än män (M = 5.25, SD = 1.14), F(1, 113) = 5.23, p = .024, η"# = .04. Analysen för en 
auktoritär tränare visade även den en signifikant skillnad mellan kvinnor (M = 3.15, SD = 1.07) 
och män (M = 3.86, SD = 1.26), F(1, 113) = 10.15, p = .002, η"# = .08.  Genom detta kan 
interaktionen inte helt förklaras då både män och kvinnor ansåg att en demokratisk tränare ingav 
ett högre förtroende än en auktoritär men skillnaden var större för kvinnor. Angående tränarens 
ordval visade sig det en huvudeffekt, då ett milt ordval (M = 5.24, SD = 0.99) från tränaren gav 
ett högre förtroende än ett skarpt (M = 3.74, SD = 1.01), F(1, 111) = 158.26, p < .001, η"# = .59. 
En Tränarens ordval x Deltagarens kön interaktion reddes ut med hjälp av en enkeleffektsanalys 
på kön med resultatet att kvinnor ansåg att en tränare med ett milt ordval (M = 5.27, SD = 0.85) 
gav ett högre förtroende än en tränare med ett skarpt (M = 3.58, SD = 0.83), F(1, 55) = 125.69, 
p < .001, η"# = .70. De manliga deltagarna skattade även de att ett milt ordval (M = 5.21, SD = 
1.13) från tränaren högre än ett skarpt (M = 3.90, SD = 1.19) i frågan om förtroende, F(1. 58) 
= 53.22, p < .001, η"# = .48. Enkeleffektsanalys gjordes även på ett milt ordval från tränaren 
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utan signifikant resultat, F(1, 113) = 0.090, p = 0.765, och ett skarpt ordval, F(1, 113) = 2.73, 
p = .10. Den här effekten kunde inte förklara interaktionen men stärka huvudeffekten med att 
ett milt ordval från tränaren gav ett högre förtroende. Det visade dock att för kvinnor var 
skillnaden större än för män. Inga andra effekter var signifikanta för variabeln förtroende för 
tränaren. 

 
Lämplighet av strategi. Till sist kontrollerades med hjälp av en fyravägs variansanalys, hur 

lämpliga de olika strategierna var som en beroende variabel. Detta resulterade i en signifikant 
huvudeffekt av ledarstilar, F(1, 111) = 225.90, p < .001, η"# = .67. En demokratisk tränare (M 
= 5.49, SD = 0.97) ansågs lämpligare än en auktoritär (M = 3.38, SD = 1.19). Utifrån detta 
resultat upptäcktes en Ledarstil x Deltagarens kön interaktion, F(1, 111) = 11.96, p = .001, η"# 
= .10. För att se skillnaden användes en enkeleffektsanalys på en demokratisk tränare som 
visade att kvinnor (M = 5.73, SD = 0.83) ansåg den strategin mer lämplig än män (M = 5.25, 
SD = 1.04), F (1, 113) = 7.13, p = .009, η"# = .06. Analysen på en auktoritär tränare visade även 
den ett signifikant resultat där kvinnor (M = 3.14, SD = 1.08) ansåg den strategin var sämre än 
vad män (M = 3.63, SD = 1.24), tyckte, F(1, 113) = 4.79, p = .031, η"# = .04. Detta kan inte 
förklara interaktionen mer än att skillnaden var större för kvinnorna. Även en huvudeffekt 
kunde utläsas i tränarens ordval där ett milt ordval (M = 5.29, SD = .99) skattades som en bättre 
strategi än ett skarpt ordval (M = 3.58, SD = 1.01), F(1, 111) = 192.45, p < .001, η"# = .63. Inga 
andra effekter var signifikanta för variabeln lämplighet av strategi. 

 
Övriga analyser. För att analysera om en persons self-efficacy kan ha ett samband med hur 

motiverad personen blir av en auktoritär ledare användes en fyravägs variansanalys. Det 
uppkom inga signifikanta resultat. Personer med låg self-efficacy (M = 3.78, SD = 1.15) och 
personer med hög self-efficacy (M = 3.95, SD = 1.21) blev ungefär lika motiverade, F(1, 111) 
= .61, p = .438, η"# = .005.  

 
 

Diskussion 
 
Sammanfattningsvis visade resultaten att en demokratisk tränare skattades högre i samtliga 
beroendevariabler. Resultaten visade även att effekten tenderade var större för kvinnor än för 
män. I frågan om tränarens ordval var ett milt ordval bättre än ett skarpt, och även här var 
effekten större för kvinnor. Det framkom ett mönster i resultatet där huvudeffekterna och en 
stor del av interaktionerna visade liknande tendenser för flera av frågorna i alla 
beroendevariabler. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur motivationen hos innebandyspelare påverkas av en 
demokratisk och en auktoritär tränare. Resultatet i studien visar att både män och kvinnor 
upplever sig att bli mer motiverade av en demokratisk ledare, vilket kan förklaras med hjälp av 
SDT (Ryan & Deci, 2000b) som påvisar att en demokratisk ledare genom sitt agerande hjälper 
till att uppfylla en individs tre grundläggande behov; kompetens, autonomi och samhörighet. 
Detta leder till en ökad inre motivation hos individen och en känsla av att de gemensamt strävar 
mot samma mål (Amorose & Anderson-Buther, 2007). Med hjälp av det här resultatet kan 
hypotes 1 till viss del stärkas, då kvinnor blir mer motiverade av en demokratisk tränare. Men 
då även män blir mer motiverade av en demokratisk tränare ger det inte fullt stöd åt hypotesen. 
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Resultatet visar en tendens till att kvinnor motiveras mer av en demokratisk tränare än män. 
Det visar även ett signifikant resultat i att män motiveras mer av en auktoritär tränare än 
kvinnor, vilket antyder att hypotesen om att män blir mer motiverade av en auktoritär tränare 
var rimlig. 

Studien undersökte även om spelarna upplever skillnader i motivation på grund av tränarens 
kön. Inga signifikanta skillnader kan ses i resultatet, så hypotes 2 får inget stöd. Hypotes 3 
förutspådde att ett milt ordval från tränaren motiverar mer än ett skarpt oavsett ledarstil. 
Resultatet visar att det milda ordvalet från tränaren är det som motiverar spelarna mest vilket 
ger stöd åt hypotesen. Både män och kvinnor blir mer motiverade av ett milt ordval från tränaren 
än ett skarpt.  Dock är det den demokratiska ledarstilen som är den dominerande i frågan om 
spelarnas motivation oavsett om det är ett milt eller skarpt ordval. Det som kan ses är att en 
auktoritär tränare med ett skarpt ordval försämrar spelarnas motivation mest. En anledning som 
kan förklara det här resultatet skulle kunna vara att enligt Mageau och Vallerand (2003) kan 
positiv feedback ges från både demokratiska och auktoritära ledare men att de påverkar 
motivationen olika. En demokratisk ledare som ger positiv feedback höjer en individs känsla 
av kompetens och genom det den inre motivationen, en auktoritär ledare som ger positiv 
feedback minskar individens känsla av kompetens och även den inre motivationen.  

En demokratisk ledare är att föredra, då ledarskapet bygger på att gruppmedlemmarna 
känner sig uppmärksammade och får vara delaktiga i beslut. En sådan ledare är ofta karismatisk 
och har en förmåga att inspirera och sprida sin vision i gruppen vilket kan leda till att 
gruppmedlemmarna presterar över förväntan (Cha et al., 2015; Ibrahim et al., 2014). Resultatet 
i denna studie visar även den att en demokratisk tränare skattas högre i förväntad prestation. 
Det resulterade även i en Ledarstil x Tränarens ordval x Tränarens kön interaktion. Trevägs 
interaktionen inkluderar tränarens kön. Efter att ha rett ut den visar det att en kvinnlig tränare 
anses öka prestationen högst om hon är en demokratisk tränare som använder ett milt ordval 
och ökar prestationen minst om hon är en auktoritär tränare med ett skarpt ordval. Detta resultat 
kan förklaras till viss del med hjälp av Wang et al. (2013) som menar att en kvinnlig auktoritär 
ledare kan minska förtroendet hos gruppen. En spekulation utifrån detta kan vara att känner inte 
spelarna ett förtroende för tränaren kan det vara svårt att prestera. Men kan inte stärkas med 
hjälp av denna studie då ingen interaktion för variabeln förtroende framkom. Vidare visar 
resultatet i den här studien att en demokratisk tränare anses mer lämplig och inger ett högre 
förtroende än en auktoritär tränare.  

I studien undersöktes även om det fanns ett samband mellan en individs self-efficacy och 
hur de motiveras av en auktoritär tränare, där tanken var att se om en person med hög self-
efficacy skulle bli mer motiverad av en auktoritär tränare än en person med låg self-efficacy. 
Detta gav inget stöd då inget samband hittades. En möjlig orsak till resultatet kan vara att de 
personer i studien som skattat sin self-efficacy med låga poäng troligen har en låg inre 
motivation (Margolis & McCabe, 2006). De personer som skattat sin self-efficacy högt har 
enligt Story et al. (2009) med stor sannolikhet en hög inre motivation. Men då en auktoritär 
ledare ofta använder sig av kontrollerande ord som måste, bör och ska (Solstad et al., 2015; 
Mageau & Vallerand, 2003) och genom det med hög sannolikhet minskar individers inre 
motivation kan detta samband utebli.  

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att en demokratisk tränare anses bättre lämpad än en 
auktoritär tränare i allt ifrån hur den motiverar spelarna till att prestera till det förtroende 
spelarna känner för tränaren. Könsskillnader visar att för kvinnor är det av större vikt att ha en 
demokratisk tränare än för män, även om de också föredrar en demokratisk. En anledning till 
det kan vara att enligt Vecchione et al. (2014) så drivs kvinnor mer av en inre motivation, då 
de vill känna sig självständiga och göra saker för sin egen skull. Män däremot drivs mer av att 
ha känsla av kontroll och baserar sitt agerande efter belöningar, vilket är en form av yttre 
motivation. 
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Metoddiskussion  
 

Validiteten i studien är relativt hög då resultatet besvarade syftet och frågeställningen. Även de 
flesta av hypoteserna gav signifikanta resultat. Resultatet skulle kunna generaliseras till andra 
lagidrotter och i andra sammanhang där en ledare har ansvar över en grupp som ska utföra en 
gemensam uppgift. Detta på grund av att denna studie får liknande resultat som tidigare studier 
inom ämnet visat.  

Svagheter i studien är att när enkäterna delades ut blev antalet av de olika varianterna ojämnt 
fördelade, vilket ledde till att ordningseffekten inte kunde mätas korrekt. Vid analysen märktes 
det att om frågorna tillhörande vinjetten hade specificerats mer hade kanske ett djupare svar 
framkommit. Det fanns även frågor som kändes överflödiga vid analysen, då de inte riktigt hade 
något med syftet att göra. Vidare skulle manipulationen på tränarens kön (man, kvinna) vara 
starkare då inga signifikanta skillnader uppkom denna gång, och det kan bero på att 
respondenterna inte uppfattade skillnaden. Ett alternativ för att kontrollera om deltagarna 
uppmärksammat manipulationen skulle kunna vara att ställa en kontrollfråga om tränarens kön. 
Ytterligare en svaghet gällande tränarens kön är namnen och hur de kan påverka 
respondenternas intryck av dem. Inför denna enkät studerades inte vilka eventuella effekter 
olika namn kan ge utan namnen valdes efter vad författarna ansågs vara neutrala. Genom att 
mer djupgående ta reda på hur namn i olika sammanhang påverkar hade kanske ett annorlunda 
resultat visats. Av de fyra alternativen som följde vinjetten så hade den demokratiska ledaren 
med milt ordval fler ord än de andra tre alternativen. Detta kan ses som en svaghet då tränaren 
fick mer utrymme och kan därför vara en anledning till att det alternativet skattades högst på 
samtliga beroende variabler.  

I denna studie gjordes en kvantitativ undersökning för att nå fler respondenter. Detta kan ses 
som en styrka med studien då utifrån de förutsättningar som var inför undersökningen, så 
delades relativt många enkäter ut. Det var få bortfall, och då bara internt bortfall. Det utfördes 
en pilotundersökning av enkäten innan de delades ut vilket resulterade i feedback om att 
förtydliga informationen inför vissa uppgifter, vilket ändrades innan datainsamlingen. 
Pilotenkäten visade även liknande resultat som själva undersökningen sen kom att visa, vilket 
leder till en hög reliabilitet i enkäten. En styrka var även att enkäterna delades ut på plats och 
genom det kunde hjälp erbjudas vid behov. Det kan även ha påverkat det lilla bortfallet. De 
utdelade enkäterna fylldes i av ungefär lika många män och kvinnor samt att fördelningen av 
tränarnas kön var ungefär likvärdigt. En annan styrka är att det användes ett etablerat 
mätinstrument (GSE) för att mäta respondenternas self-efficacy. Tidigare studier har visat att 
denna skala har god validitet och reliabilitet (Leganger, Kraft, & Røysamb, 2000), vilket även 
sågs i denna studie. Vinjetten var skapad med ett anpassat språk för deltagarna i studiens urval. 
Då det var en fiktiv situation som deltagarna kunde känna igen sig i, kan detta ses som en styrka 
på reliabiliteten, då det kunde upplevas verklighetstroget. Slutligen kan en styrka ses i att två 
tränare ansåg att detta var ett bra verktyg för att förbättra förståelsen i detta ämne.  

 
 

Förslag till framtida forskning 
 

Förslag för framtida studier är att specificera enkäten där motivationen undersöks i en inre och 
yttre. Även att göra större manipulation på tränarens kön för att se om det är av betydelse. Det 
kan vara en god idé att bibehålla vinjetten, då det kan uppfattas mer intressant att fylla i än om 
det bara är påståenden eller frågor. Ett annat förslag är att testa hur den faktiska motivationen 
och prestationen för spelare påverkas under en match genom ett experiment där tränaren får 
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instruktioner som speglar ledarstilarna. Det här är ett intressant ämne som förändras snabbt i 
tiden och det känns viktigt att belysa, då det är en stor del i livet, både i arbetet och på fritiden.  
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