
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Idrottsvetenskap- idrotts- och motionspsykologi 180hp

Coping som moderator mellan upplevd
tränarbeteende och upplevd prestationsångest
och generell ångest hos unga fotbollsspelare

Gustaf Rudelius och Sten Preuss

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2018-01-14



 

Rudelius, G., & Preuss, S. (2018) Coping som moderator mellan upplevd 

tränarbeteende och upplevd prestationsångest och generell ångest hos unga fotbollsspelare 

(C-uppsats i psykologi inriktning idrott 61–90 hp). Akademin för Hälsa och Välfärd: 

Högskolan i Halmstad.  

 

Sammanfattning 

             Tränarens beteende kan spela en stor roll rörande en individs upplevda generella 

ångest samt prestationsångest (Ramis, Torregrosa, Viladrich, & Cruz, 2017). En individs 

copingfärdigheter kan vara avgörande för vilken effekt ett tränarbeteende får (Hanin, 2010). 

Det teoretiska ramverket som författarna utgår ifrån är The model of leadership behaviors in 

sport (Smith och Smoll, 1989). Ramis et al. (2017) menar att framtida forskning bör 

undersöka tränarbeteende i relation till ångest samt copingstrategier. Vidare påpekar Jaccard, 

Wan och Turrisi (1990) att det är relevant att undersöka modererande effekter eftersom 

individer hela tiden påverkas av diverse olika stimuli. Syftet med föreliggande studie var 

således att undersöka om coping modererar unga fotbollsspelares upplevda tränarbeteende i 

relation till deras upplevda generell ångest respektive prestationsångest. Det var av intresse att 

undersöka coping och unga fotbollsspelares upplevelse av tränarbeteende eftersom det 

påverkar idrottares välmående samt fortsättning inom idrotten. I studien deltog 169 

fotbollsspelare i åldrarna 16–19 (M=16.9, SD=0.7). Analysmetoderna som användes var 

korrelationsanalyser samt modereringsanalyser. Korrelationsanalyserna visade ett negativt 

signifikant samband mellan coping, tränarbeteende och generell ångest samt 

prestationsångest. Korrelationsanalyserna visade även ett signifikant negativt samband mellan 

tränarbeteende, coping och generell ångest samt prestationsångest. Vidare visade 

modereringsanalyserna att coping inte modererar upplevd tränarbeteende i relation till 

upplevd generell ångest samt prestationsångest. För framtida forskning bör skillnader mellan 

kön jämföras samt utföra studien under en hel säsong. Det är även av intresse att utföra en 

kvalitativ studie där intervjuer med unga fotbollsspelare utförs i hopp om att få en djupare 

förståelse.  

 

Nyckelord: Unga fotbollsspelare, upplevt tränarbeteende, upplevd prestationsångest, upplevd 

generell ångest, Coping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rudelius, G., & Preuss, S. (2018) Coping as moderator between experienced coaching 

behavior and experienced performance anxiety and general anxiety among young football 

players. (C- essay in Sport and Exercise Psychology 61-90 ETCS). School of Social and 

Health Sciences: Halmstad University  

  

Coaching behavior can influence how much general anxiety and performance anxiety an 

individual perceives Ramis et al., 2017. Individuals coping skills can determine what effect a 

specific coaching behavior has (Hanin, 2010). The model used in the study is the model of 

leadership behaviors in sport (Smith och Smoll, 1989) Ramis et al., states that for future 

research, studies should investigate coaching behavior in relation to anxiety and coping. 

Jaccard, Wann, and Turrisi (1990). The purpose of this study was to determine if coping 

moderates coaching behavior in relation to perceived general anxiety and performance 

anxiety among young football players. It was of interest to investigate coping and young 

football players’ experiences of coaching behavior since it affects athletes’ well-being and 

continuation within sports. There were 169 participants in the study between the ages of 16-

19 (M=16.9, SD=0.7). The analysis methods that were used in this study were 

correlationanalysis and moderationanalysis. The correlationanalysis showed a negative 

significant correlation between coaching behavior, coping and general anxiety/performance 

anxiety. Furthermore, did the moderation analysis show that coping does not moderate 

coaching behavior in relation to general anxiety/performance anxiety. Further research should 

compare difference between young girls and boys but also should the study be conducted 

during a full competitive season. Furthermore, could a qualitative study be done where 

interviews with the young football players would be of interest to gain a deeper 

understanding. 

 

Keywords: Young football players, Experienced Coaching behavior, Experienced 

performance anxiety, Experienced General anxiety, Coping.  
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Enligt Ledochowski, Unterreiner, Ruedl, Schnitzer, och Kopp (2012) så är idrott något som är 

en viktig aspekt av livet och spelar en stor roll hos många människor. De flesta idrottare har 

hjälp av en tränare som instruerar och är närvarande vid majoriteten av träningspassen. 

Petterson påpekar att “I dagsläget inom svensk fotboll finns det ca 300 000 fotbollsledare och 

det är lätt 200 000 av dom som är föräldrar” (Citerad i Rudbäck, 2017). Tiren menar att hos 

de unga idrottarna börjar tävlingshetsen bli allt större (Citerad i Ling, 2017). Vidare menar 

Tiren att i de flesta fall är det föräldrarna som lägger stor vikt i att sitt barn ska vinna och 

prestera, det i sin tur kan leda till att barnen känner stress och prestationsångest då de inte kan 

leva upp till den nivå som krävs eller förväntas (Citerad i Ling, 2017). I dagens samhälle 

börjar barn träna mycket redan i tidig ålder och vissa föreningar/individer börjar enligt 

Donnelly (1997) elitsatsa redan vid åtta års ålder. Det betyder att en tränare spenderar mycket 

tid tillsammans med unga idrottare vilket MacAuley (1996) menar kan innebära att tränaren 

blir den viktigaste personen i en individs liv, till och med viktigare än deras föräldrar. 

Tränarens inverkan är således stor och kan påverka unga idrottares välmående och mer 

specifikt den upplevda generella ångesten på flera olika sätt (Ramis et al., 2017). En negativ 

relation till sin tränare kan medföra negativa hälsoeffekter som utbrändhet, avhopp inom 

idrotten samt högre nivåer av upplevd ångest hos idrottaren (Fraser - Thomas & Cote, 2009; 

Conroy & Coatsworth, 2007). En god relation till sin tränare kan enligt Gearity och Murray 

(2011) minska den upplevda generella ångesten. Enligt Smoll och Smith (1989) har ofta 

tränaren en uppfattning om sitt beteende medan utövarna har en helt annan uppfattning. 

Samtidigt skiljer sig spelarnas uppfattning om vad som är positivt/negativt vad det gäller 

tränarbeteende. Således kan ett tränarbeteende ge positiv effekt på en individ medans det kan 

ha en negativ effekt på en annan individ (Roxas & Ridinger 2016).  

             The model of leadership behaviors in sport är en modell som innefattar kognitiva och 

affektiva processer (Smith och Smoll, 1989). Dessa kognitiva och affektiva processer 

innefattar fyra komponenter. De fyra komponenterna är tränarbeteende, spelarnas uppfattning, 

spelarnas minne, samt tränarens uppfattning om spelarnas attityd och dessa influerar de 

viktigaste beståndsdelarna i modellen (Smith & Smoll 1989). Modellen innebär att tränaren 

utför ett beteende som idrottaren sedan gör en tolkning av och baserat på sin tolkning utför 

idrottaren i sin tur ett beteende. Modellen består av tre olika faktorer som alla påverkar 

utgången av ett tränarbeteende (Smith & Smoll, 1989). Dessa är situationsmässiga faktorer, 

individuella skillnader och beteendemässiga intentioner. Situationsmässiga faktorer som lyfts 

fram i modellen är exempelvis vilken typ av sport, vilken nivå av sport d.v.s. elitnivå kontra 

amatörnivå samt träning kontra match. Smith och Smoll (1989) menar att olika situationer kan 

vara avgörande för en idrottares uppfattning om tränarbeteende och således vilken effekt 

tränarbeteendet får (Se Figur 1). 

             Individuella skillnader samt beteendemässiga intentioner är något som spelar en 

avgörande roll när det handlar om hur tränarbeteendet kan påverka spelarna. Beteendemässiga 

intentioner kan exempelvis vara att spelare/tränare har olika mål eller uppfattningar om vilket 

förhållningssätt som ska finnas i gruppen. I föreliggande modell lyfter de även fram att ålder, 

kön och självkänsla kan vara skillnaden mellan ett positivt tränarbeteende och ett negativt 

(Smith & Smoll 1989). I modellen lyfter Smith och Smoll (1989) även fram ytterligare saker 

som ett tränarbeteende kan bidra till. Exempelvis så hävdar de att ett tränarbeteende eller 

tränares handlingar/aktioner är avgörande för hur ett barn utvärderar sina idrottsliga 

erfarenheter. Vidare så kan de ovan nämnda variablerna vara skillnaden mellan ett effektivt 

tränarbeteende som gynnar både prestation samt välmående och ett negativt tränarbeteende 

som hämmar prestation och välmående (Smith & Smoll, 1989). Modellen belyser även att ett 

tränarbeteende som i en viss situation eller grupp kan gynna dem både som individer men 

även som grupp kan i en annan miljö eller situation ha negativ effekt. Således är det många 

olika variabler som avgör effekten av ett tränarbeteende (Smith & Smoll, 1989).  
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Figur 1. Beskrivande modell av tränarbeteende (fri tolkning av författarna) (Smith och Smoll, 

1989).           

 

Jaccard, Wan, och Turrisi (1990) påpekar att det är relevant att undersöka 

modererande effekter eftersom individer hela tiden påverkas av diverse olika stimuli. Det är 

relevant att fördjupa sig kring området för att kunna förebygga prestationsångest genom 

coping samt hur individer uppfattar respektive påverkas av olika tränarbeteende. Coping har i 

tidigare forskning visat sig ha en modererande effekt på ångest i relation till fysiskt 

fungerande och välmående (Eisenberg, Shen, Schwarz, & Mallon, 2012; Hardy, Jones & 

Gould 1996). Vidare så skriver Ramis et al., (2017) att det bör utföras studier rörande 

tränarbeteende och ångest i relation till coping.  

Tränarbeteende 

             Termen tränarbeteende definieras som vad en tränare gör, d.v.s. på vilket sätt, hur ofta 

och hur länge en tränare gör någonting samt varför en tränare utför just det beteendet i en viss 

situation (Cushion, Harvey, Muir, & Nelson (2011). Enligt Cushion et al., (2011) så 

förekommer en subkultur bland fotbollstränare som innebär att tränaren gör som de alltid har 

gjort. Tränaren anser att de har en stor kunskap och expertis som de sedan applicerar på 

idrottarna genom instruktioner till idrottaren om exempelvis vad/hur de ska göra. Vidare så 

menar Pensgaard och Roberts (2002) att majoriteten av idrottarna anser att den sociala 

aspekten av idrott är en viktig del av både laget men framför allt tränaren och vilka effekter 

dennes beteende ska ha för utgång. Stenling och Tafvelin (2014) antyder att en tränares 

ledarskap och beteende inte bara påverkar spelarnas motivation och prestation utan även hälsa 
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och välmående. Stenling och Tafvelin (2014) menar också att tränarens sätt att kommunicera 

är viktigt.                

              Kommunikationen är viktig på så sätt att om en tränare kommunicerar på ett bra sätt 

så ökar det den positiva upplevelsen av sporten och det i sin tur påverkar den psykiska hälsan 

(Stenling och Tafvelin 2014). Gearity och Murray (2011) menar de att desto högre utbildning 

tränaren har desto mindre ångest upplever idrottaren. Exempelvis att tränaren uppfattas som 

icke kompetent. Det kan leda till att idrottaren i fråga hanterar det genom att försöka lära sig 

på egen hand som i sin tur kan leda till ökad ångest då tränarbehovet inte uppfylls (Gearity & 

Murray, 2011). Vidare kan även idrottare som uppfattar att tränaren inte är kompetent nog att 

kunna ge konstruktiv kritik eller ge det stöd som behövs uppleva känslor som exempelvis 

ensamhet och utanförskap, vilket i sin tur kan leda till upplevd ångest (Gearity och Murray 

2011). Deci och Ryan (1987) argumenterar för att effekten av tränares beteenden varierar 

beroende på hur meningsfull situationen är. Gervis och Dunn (2004) belyser hur tränarens 

beteende kan leda till att idrottarna känner sig behandlad illa känslomässigt. Olika sorters 

tränarbeteende beskrivs av spelarna där de lyfter fram beteenden som handlar om 

förödmjukelse, skrik, och hot. De unga idrottarna förklarar att de känner sig behandlade illa 

känslomässigt, samt att känslan de får när tränaren utför dessa beteenden alltid kommer finnas 

kvar (Gervis & Dunn, 2004). Tränarens beteende har således en påverkan på idrottarens 

känsla av ångest (Gearity & Murray, 2011). En tränare kan favorisera, ignorera samt skälla på 

vissa idrottare, vilket enligt Barnett, Smith, & Smoll (1992) kan leda till att idrottare kan 

uppleva flera olika former av ohälsa baserat på tränarens beteende. Exempel på ohälsa baserat 

på tränarbeteende lyfter Gearity och Murray (2011) fram och menar att ett negativt 

tränarbeteende i form av kritik eller nedvärderande kommentarer kan leda till högre nivåer av 

generell respektive prestationsångest bland idrottare. Kritik i sig behöver inte enbart vara av 

negativ klang, enligt Graham, Wedman, och Garvin - Kester (1994) så visar det sig att en 

tränare som använder sig av konstruktiv kritik anses som en bra tränare hos idrottare.  

Smith, Arthur, Hardy, Callow, och Williams (2012) förklarar att ett effektivt ledarskap 

kan leda till flera olika saker. Det kan dels leda till att lagets sammanhållning förbättras samt 

att laget presterar bättre. Det finns även positiva hälsoeffekter som att den upplevda ångesten 

minskar. Samtidigt så kan ett negativt tränarbeteende leda till motsatt effekt. Istället för att 

exempelvis det mentala samt fysiska välmåendet förbättras av ett effektivt tränarbeteende kan 

ett negativt tränarbeteende försämra det mentala men även fysiska välmåendet i form av att 

den upplevda ångesten hos idrottaren ökar (Jowett, 2017, Duda, 2001; Smoll & Smith, 2002).  

 Generell ångest och prestationsångest 

             Hartmann (2017) definierar ångest som ett subjektivt tillstånd av rädsla, tveksamhet 

och att upplever sig vara spänd eller att en situation upplevs som skrämmande, stressfylld 

eller hotfull. Det finns olika typer av ångest som kan ha olika effekt på individer. Exempelvis 

kan miljön som individen befinner sig i kan vara en orsak till den upplevda ångesten (Rice, 

Purcell, De Silva, Mawren, McGorry, & Parker, 2016). Vidare menar Hartmann (2017) att 

generell ångest kan relatera till negativa hälsoeffekter som exempelvis känsla av obehag samt 

nedsatt fysisk och mental förmåga. Personlighetsrelaterad ångest definieras av Horikawa och 

Yagi (2012) som ett stabilt tillstånd där individer i stor utsträckning uppfattar situationer som 

farliga/hotfulla och upplever därför generellt sett höga nivåer av ångest konstant i sitt 

vardagliga liv. Vidare antyder Horikawa och Yagi (2012) att en individ med hög generell 

ångest upplever fler situationer som hotfulla än vad en individ med låg generell ångest gör. 

Detta innebär att personlighetsrelaterad ångest är ett stabilt karaktärsdrag som innebär att 

individen generellt sett uppfattar fler situationer som hotfulla och reaktionen blir att ångest 

uppstår (Giacobbi & Weinberg, 2000) . Situationsångest definieras av Horikawa och Yagi 

(2012) som ett skiftande emotionellt tillstånd som baseras utifrån individens subjektiva 

uppfattning rörande en situation. Situationsångest ett skiftande emotionellt tillstånd som 
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karaktäriseras av medvetna, subjektiva känslor av spänning och nervositet, där vissa 

situationer kan framkalla högre nivåer av ångest än vad andra situationer gör (Horikawa & 

Yago, 2012). Exempel på sådana situationer är i samband med tävling. Denna typ av ångest 

benämns som prestationsångest och uppstår enligt Graham (1995) ofta i samband med 

tävlingsmoment där det krävs att idrottaren ska prestera. Kenny och Ackermann (2009) menar 

att prestationsångest kan uppstå vid musikaliska framföranden såsom tävlingar och 

uppträdanden framför publik. Upplever idrottaren att kraven är för stora eller att individen 

känner sig tvungen att prestera bra så kan en reaktion ske och prestationsångest uppstår 

(Graham, 2005). McAllister (2012) påpekar att prestationsångest är något som drabbar alla, 

men som bara har fått en negativ klang. Vealey, Armstrong, Comar, and Greenleaf (1998) 

påpekar att prestationsångest är ett personlighetsdrag som ändras över tid men som är relativt 

stabilt. Vidare kan ett negativt tränarbeteende försämra det mentala men även fysiska 

välmåendet i form av att den upplevda ångesten hos idrottaren ökar (Jowett, 2017, Duda, 

2001; Smoll & Smith, 2002).  

              Prestationsångest i samband med tävling/prestation leder till att prestation men även 

välmående blir lidande och därav försämras i form av att idrottarens upplevda ångest ökar 

(Graham, 2005). Klickstein (2009) beskriver hur effekterna av prestationsångest sker i tre 

olika steg. De tre stegen handlar om innan, under och efter ett tillfälle där individen ska 

prestera, de olika stegen kan i sin tur kan påverka på olika sätt. Innan detta tillfälle kan rädsla 

och ängslighet upplevas, detta i sin tur kan påverka övningen så att personen undviker det helt 

eller utför det tvångsmässigt (Klickstein, 2009). Negativa känslor och tankar kan skapa 

svårigheter att koncentrera sig på övningen, under själva tillfället så påverkas oftast fysiken 

och då kan muskelspänningar vara något som oftast upplevs (Klickstein, 2009). Det kan även 

påverka den mentala aspekten. Exempelvis genom destruktiva tankar som kan leda till att 

stress uppstår vilket i sin tur kan leda till panikkänslor (Klickstein, 2009). Efter själva 

prestationen handlar det om att personen i fråga är självkritisk och missnöjd över små 

misstag, istället för att se varför det inte blev som förväntat hittas felen som utfördes istället, 

det kan skapa tankar om hopplöshet och obegåvad som sedan kan leda till känslor av skam 

(Klickstein, 2009). Flera studier påvisar att ångest försämrar prestation (Gould, Petlichkoff, 

Simons, & Vevera, 1987; Burton, 1988; Martens, Burton, & Vealy, 1990). Williamon, (2004) 

skriver att de finns sätt att motverka prestationsångest. Williamon, (2004) menar på att det 

handlar om att kunna kontrollera sin egen prestationsångest, genom att lära sig kontrollera den 

istället för att bli drabbad av den så underlättar det individen för att i framtiden uppleva 

prestationsångest.  

Coping  

              Lazarus (1999) definierar coping som färdigheter som gör det möjligt för individen 

att hantera stressfyllda situationer och/eller emotionella reaktioner. Coping har enligt Lazarus 

(1999) funnits under en längre tid men det benämndes då som “ego defence”. Lazarus (1999) 

lyfter fram att en effektiv coping innebär att den upplevda ångesten minskar, medan en 

ineffektiv coping kan leda till att den upplevda ångesten ökar. Inom psykologi så kan det även 

benämnas som en tankeprocess samt personlighetsdrag eller något som används i sociala 

sammanhang. Som redogjorts ovan handlar coping om att hantera stressfyllda 

situationer/emotionella reaktioner. För att göra detta finns det olika typer av copingstrategier 

som är bäst lämpade för olika situationer (Sharma, 2016). Vidare menar Lazarus och Folkman 

(1984) att coping är en konstant och komplicerad process där en copingstrategi kan vara 

användbar i en situation men inte fungera alls i en annan. Vid varje ny situation en individ 

ställs inför, gör individen en bedömning och bedöms den som hotfull använder individen sig 

av copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). Således är det svårt att avgöra vilken 

copingstrategi som är tillförlitlig och vilken som inte är det eftersom effektiviteten av en 

copingstrategi beror på situationen (Lazarus & Folkman, 1984). Samma författare påstår även 
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att vilken copingstrategi en individ väljer baseras utifrån många faktorer. Enligt McCrae 

(1984) så spelar en individs copingfärdigheter en stor roll gällande individens fysiska men 

även psykiska hälsa. Vidare skriver McCrae (1984) att en individs copingstrategier kan vara 

avgörande för individens upplevda ångest. För att coping ska vara ett tillförlitligt sätt att 

reducera individens upplevda ångest så krävs det att situationen tas i beaktning samt 

individens förutsättningar (Lazarus & Folkman, 1984). 

Vidare menar Sharma (2016) att det finns olika typer av coping. Dessa färdigheter 

handlar om att väga fördelar och nackdelar med diverse lösningar där individen sedan väljer 

ut den optimala lösningen för exempelvis att reducera individens upplevda ångest respektive 

stress (Sharma, 2016). Exempelvis genom att tänka positiva tankar eller förneka situationens 

existens (Sharma, 2016). Emotionell coping kan även den delas in i ytterligare subkategorier. 

Dessa är söka emotionellt stöd, positiv omtolkning, acceptans samt förnekande. Emotionell 

coping ger optimal effekt när det används i situationer som individen inte kan förändra som 

exempelvis en tränare som är auktoritär och tar beslut utan att rådfråga gruppen (Carver, 

Scheier, & Weintraub, 1989). Emotionell coping kan således vara ett tillförlitligt sätt att 

reducera både generell ångest respektive prestationsångest och är den typ av coping som är 

bäst lämpad att använda sig av vid tävlingssammanhang inom idrott (Hanin, 2010). 

             Desto mer ångest en individ upplever desto svårare har individer att kontrollera sina 

emotioner och ta beslut (Khodayaria, Saiiari, & Dehghani, 2011). Att kunna kontrollera sina 

emotioner och ta beslut är något som kan vara avgörande för en individs copingfärdigheter 

(Ntoumanis & Biddle, 2000). Vidare så menar Hardy, Jones, och Gould (1996) att en individs 

upplevda ångest påverkar individens copingfärdigheter, d.v.s. desto högre upplevd ångest 

desto mindre effektiva blir en individs copingfärdigheter. Individer kan med hjälp av olika 

copingstrategier reducera den upplevda ångesten (Bournes, 2011; Hogan & Brosan, 2007). 

Enligt Lida, Gleason, Green-Rapaport, Bolger, & Shrout (2017) så kan en individ som 

använder sig av emotionell coping reducera individens upplevda ångest. Detta menar Hanin 

(2010) beror på att emotionell coping inte bara påverkar individens upplevda känslor som 

exempelvis ångest utan även utförandet av en rörelse. Emotionell coping kan således vara ett 

tillförlitligt sätt att minska ångest och är den typ av coping som är bäst lämpad att använda sig 

av inom idrott (Hanin, 2010). Denna copingstrategi bearbetar både emotioner som kan uppstå 

innan tävling och i samband med tävling/träning men även utförandet av exempelvis sin 

backhand i tennis förbättras vilket i sin tur leder till att ångesten minskar (Hanin, 2010; Lida, 

Gleason, Green-Rapaport, Bolger, & Shrout 2017). 

Sammanfattning  

            Jowett (2017) menar att ett effektivt tränarbeteende kan förbättra välmående, medan 

ett negativt tränarbeteende kan försämra en idrottares välmående i form av exempelvis ångest. 

Enligt Gearity och Murray (2011) så har tränarbeteende en stor inverkan på en idrottares 

upplevda ångest. Tränare kan ha både positiv som negativ påverkan på sina idrottare (Gearity 

& Murray, 2011, Fraser - Thomas & Cote 2009). Roxas och Ridinger (2016) menar de att 

idrottare tolkar sin tränares beteende olika och deras upplevda generella ångest respektive 

prestationsångest påverkas således olika. Ett tränarbeteende som minskar en individs 

generella ångest kan alltså öka en annan individs generella ångest samt prestationsångest. 

             Enligt Hardy, Jones, & Gould, (1996) finns det samband mellan en individs 

copingfärdigheter och ångest där höga nivåer av upplevd generell ångest samt 

prestationsångest innebär otillräckliga copingfärdigheter och vice versa (Hardy, Jones, & 

Gould, 1996).  

             Lundgren (2007) beskriver att det bör göras mer forskning där det undersöks hur stor 

påverkan tränaren har på sina spelare i förhoppning att öka förståelsen för tränarens betydelse. 

Smith, Shoda, Cumming, och Smoll (2009) påvisar att det bör undersökas hur idrottarna 

tolkar men även påverkas olika av diverse tränarbeteende. Vidare skriver Ramis et al. (2017) 
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att framtida forskning bör undersöka tränarbeteende i relation till ångest samt 

copingstrategier. Enligt Jaccard, Wan, och Turrisi (1990) är modereringsanalyser relevanta att 

göra då modererande effekter är viktiga att undersöka då vi alltid påverkas av flera stimulin 

samtidigt. Detta leder till att författarna till den föreliggande studien valt att undersöka om 

coping har en modererande effekt på upplevd tränarbeteende i relation till upplevd 

prestationsångest respektive generell ångest.  

Coping kan ha en modererande effekt på ångest i relation till fysiskt fungerande och 

välmående (Eisenberg, Shen, Schwarz, & Mallon, 2012; Hardy, Jones, & Gould 1996). 

Vidare menar Ramis et al., (2017) att det bör utföras studier rörande tränarbeteende och 

ångest i relation till coping. 

 

Syftet med föreliggande studie är att (a) undersöka sambandet mellan coping, upplevd 

tränarbeteende och upplevd prestationsångest respektive generell ångest samt (b) undersöka 

om coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd prestationsångest 

respektive generell ångest. 

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan upplevd tränarbeteendeoch upplevd 

prestationsångest. 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan upplevd tränarbeteende och upplevd generell 

ångest. 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan coping och upplevd prestationsångest.  

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan coping och upplevd generell ångest. 

Hypotes 5: Coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd prestationsångest. 

Hypotes 6: Coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd generell ångest. 

 

 
Figur 2. Coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd prestationsångest.  

 
Figur 2.1. Coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd generell ångest. 
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Metod 

Deltagare  

             I studien deltog 169 fotbollsspelare i åldrarna 16-19, varav 161st var killar och 8st var 

tjejer. (M=16.9, SD=0.7).  I studien innehöll det 78 st som var 16 år, 66 st var 17 år, 23 

stycken var 18 år och 2 stycken var 19 år. I studien förekom det internt bortfall motsvarande 

7% av populationen. Spelarnas svar gällande deras tillhörighet i sin förening varierade mellan 

1–13 år (M=5.1, SD= 4.0). Vilken ålderskull spelarna tillhörde varierade mellan U16 och 

seniorlag. 

             Utifrån det geografiska läget och kontakter rekryterades deltagarna via ett icke 

slumpmässigt bekvämlighetsurval. Kraven för att delta är att deltagarna ska vara medlem i ett 

klubblag och att ha varit delaktig i laget i minst två månader.  

Mätinstrument 

             Första delen av frågeformuläret bestod av ett antal bakgrundsfrågor rörande ålder, 

kön, antal träningar i veckan, vilken åldersgrupp inom laget de tillhörde under säsongen 2017 

samt hur många år de tillhört sin förening. 

              Coach Behavior Questionnaire (CBQ) 

För att mäta idrottare uppfattning av tränarbeteende använde författarna sig av Coach 

Behavior Questionnaire (CBQ) skapad av Kenow och Williams (1992). Frågeformuläret 

bestod av 28 påståenden. Frågeformuläret innehöll 2 subskalor. (1) negativ aktivering som 

innefattar påståenden rörande negativa tränarbeteende (“Min tränares beteende under en 

match får mig att känna mig spänd och nervös”) samt (2) positiv aktivering som innefattade 

påståenden rörande stödjande tränarbeteende (“Kritik från min tränare görs på ett konstruktivt 

sätt”)  (Kenow & Williams, 1992). Frågorna besvarades utifrån en 4 gradig likertskala där 

1=(Håller inte alls med), 2=(Håller inte med), 3=(Håller med) och 4=(Håller verkligen med). I 

föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficenten för hela skalan 0,85 samt för 

subskalorna (1) Negativ aktivering 0,81 och (2) Stödjande tränarbeteende 0,82. 

             Athletic Coping Skills Inventory -28 (ACSI-28) 

För att mäta idrottarnas copingfärdigheter använde författarna sig av The Athletic Coping 

Skills Inventory -28 (ASCI-28), skapad av Smith, Smoll, Schutz, och Ptacek (1995). ASCI-28 

bestod av 28 stycken frågor där deltagarna fick svara utifrån en 4 gradig likertskala (Nästan 

aldrig, Ibland, Ofta och Nästan alltid). Frågeformuläret innehöll 7 stycken subskalor. (1) 

Coping i motgång (“Jag behåller kontrollen över mina emotioner oavsett hur det går för 

mig”). (2) Toppa under press (“Desto mer press i en match desto mer njuter jag”)  , (3) 

Målsättning/ mentala förberedelser (“Jag sätter egna mål för varje träning”),(4) 

Koncentration (“Jag hanterar oväntade situationer inom min idrott väldigt bra”), (5) Fri från 

oro (“Jag sätter mycket press på mig genom att jag oroar mig över hur jag kommer prestera”) 

,(6) Självförtroende, (“Jag är säker på att jag kommer spela bra”) och (7) Tränarbeteende, 

(“Om en tränare kritiserar eller skriker på mig, korrigerar jag felet utan att bli förargad”). I 

föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficenten för hela skalan 0,84 samt för 

subskalorna (1) Coping i motgång 0,47, (2) Toppa under press 0,62, (3) Målsättning 0,71, (4) 

Koncentration 0,49, (5) Fri från oro 0,73, (6) Självförtroende 0,65, (7) Tränarbeteende 0, 51. 

Generalized Anxiety Disorder Scale-7 (GAD-7) 

För att mäta deltagarnas generella känsla av ångest använde författarna av studien 

Generalized Anxiety Disorder Scale-7 (GAD -7). GAD-7 är ett formulär som bestod utav 7 

stycken frågor som handlar om hur ofta respondenten upplever olika påståenden. Dessa 

påståenden besvarades utifrån en 4 gradig likertskala,  0=Inte alls, 1=Flera dagar, 2=Mer än 

hälften av dagarna, 3=Nästan varje dag. Dessa svarsalternativ gav olika poäng. Poängen är 

som minimum 0 och maxpoängen var på 21. För att identifiera generell ångest är en cut-off 

poäng på 10 en rimlig nivå (Spitzer, Kroenke, Williams, och Löwe 2006). Spitzer et al. (2006) 

har också föreslagit kategorier av svårighetsgrader motsvarande en totalpoäng på GAD-7 
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enligt följande: Ingen oro/minimal (0–4), Mild (5–9), måttlig (10–14), eller svår (15– 21). I 

föreliggande studie beräknades Cronbach’s alphakoefficenten för hela instrumentet 0,84. 

Competitive State Anxiety Inventory - 2 (CSAI-2) 

Competitive State Anxiety inventory-2 (CSAI-2) är ett instrument som mätte tre olika 

subskalor. Dessa tre subskalor är (1) Somatisk ångest, (2) Kognitiv ångest samt (3) 

Självförtroende. Varje subskala bestod av 9 påståenden. Dessa påståenden besvarades av 

deltagarna utifrån en fyrgradig likertskala där 1 innebär “Inte alls” och 4 innebar “Väldigt 

mycket” (Martens, Vealey, & Burton, 1990). Ett högt resultat innebär höga nivåer av 

somatisk, kognitiv samt högt självförtroende. I föreliggande studie beräknades Cronbach’s 

alphakoefficenten för hela instrumentet 0,90 samt för subskalorna (1) Somatisk ångest 0,80 

(2) Kognitiv ångest 0,84 samt (3) Självförtroende 0,83. 

Procedur  

Författarna tog kontakt med olika fotbollsgymnasium i Sverige via mail respektive 

telefon med samarbete med svenska fotbollsförbundet (SVFF). Utifrån det geografiska läget 

och kontakter rekryterades deltagarna via ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. Kraven 

för att delta var att deltagarna ska ha varit medlem i ett klubblag och att ha varit delaktig i 

laget i minst två månader.  

 Insamlandet av information skedde via två olika sorters utdelningar av enkäter. En var 

genom en webbaserad enkät där deltagarna fick en länk de skulle klicka på för att komma till 

enkäten, samt en i pappersformat där författarna var ute personligen och lämnade ut 

enkäterna. Innan den webbaserade enkäten kunde besvaras fanns ett informationsbrev och 

samtyckesbrev där deltagarna fick kryssa i en ruta om de ville delta i studien efter ställda 

villkor. Innan utdelandet av frågeformulär genomfördes en presentation om studien och att de 

var viktigt att de utgick från sin klubblagstränare, samt att författarna berättade om de 

forskningsetiska grundprinciperna av vetenskapsrådet (2012) både verbalt samt i text i början 

av formuläret. I informationsbrevet som gavs ut innan formuläret fanns information rörande 

deras deltagande. Där fick de reda på att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta 

sin medverkan när de vill samt att all information kommer hanteras konfidentiellt samt 

kontaktuppgifter till författarna och deras handledare. Därefter delade författarna ut ett 

samtyckesbrev där deltagarna fick skriva sin signatur om de ville delta i studien efter ställda 

villkor. Ansvariga fotbollstränare på respektive fotbollsgymnasium kontaktades runt om i 

Sverige för att få deltagare i föreliggande studie. I samförstånd med fotbollstränarna kom 

författarna överens om tid och plats. Deltagarna fick sedan fylla i enkäten efter träning i 

samförstånd med lärare/tränare eftersom tiden var bristfällig innan träningspasset. 

Analys 

             Samtliga beräkningar skedde i datorprogrammet SPSS. För att utföra en 

modereringsanalys användes programmet Process (Hayes, 2013). I föreliggande studie 

genomfördes en deskriptiv analys som innefattar studiens variabler, upplevd tränarbeteende, 

coping samt upplevd prestationsångest respektive generell ångest. Vidare utfördes en 

Pearson’s R korrelationsanalys rörande studiens variabler där signifikansnivån var <.05. 

Sedan genomfördes även en modereringsanalys. Modereringsanalys studerar relationen 

mellan en oberoendevariabel (X), och en beroendevariabel (Y) samt en tredje variabel, 

moderatorn (Z) (Fairchild & Mckinnon, 2009). Moderatorn påverkar styrkan samt riktningen i 

sambandet mellan variabel X och Z (Baron & Kenny 1986). I föreliggande studie var X-

variabeln tränarbeteende, Y-variabeln var prestationsångest respektive generell ångest och Z-

variabeln coping. Modererar Z-variabeln X och Y variabeln uppstår en interaktionseffekt. 

Interaktionseffekt mäter hur stor påverkan den oberoende variabeln med hjälp av moderatorn 

har på den beroende variabeln (Field, 2013). Föreliggande studies modereringsanalys 

undersökte om coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd 

prestationsångest respektive generell ångest. Det vill säga desto mer coping interagerar med 
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det upplevda tränarbeteendet desto mindre upplevd prestationsångest respektive generell 

ångest. Interagerar inte coping med det upplevda tränarbeteende så påverkas inte sambandet 

mellan upplevd tränarbeteende och upplevd prestationsångest respektive generell ångest. 

 

Resultat  

             I tabellen nedan (Tabell 1) kommer resultatet redovisa studiens variabler, upplevd 

tränarbeteende, upplevd prestationsångest respektive generell ångest och coping i form av 

beskrivande statistik. Därefter redovisas en korrelationsmatris rörande variablerna följt av en 

modereringsanalysen där oberoende variabeln är upplevd tränarbeteende, beroende variabeln 

är upplevd prestationsångest respektive generell ångest och moderator är coping  

 

Tabell 1. Beskrivande statistik     

Variabel N          M          SD      Cronbach’s alpha   Skala        Minimum          Maximum 

TB              169      3.07         .51 .85      1-4    1.27      4.0 

COP           169      2.19    .32 .84      0-3     .89            2.95 

GÅ             169       .90          .65 .84      0-3     .00      3.0 

PÅ              169      2.25         .28 .90      1-4   1.48      3.07 

Förkortningar: TB= Tränarbeteende, COP=Coping, GÅ= Generell ångest, PÅ= 

Prestationsångest  

 

Korrelationsanalys 

             Tabellen nedan visar resultatet från en korrelationsanalys. Pearsons r 

korrelationsanalyser visade signifikanta positiva korrelationer mellan tränarbeteende och 

coping samt generell ångest och prestationsångest. Pearsons r korrelationsanalyser visade 

signifikanta negativa korrelationer mellan coping och generell ångest respektive 

prestationsångest. Det vill säga desto bättre copingfärdigheter desto mindre upplevd generell 

ångest respektive prestationsångest. Vidare visade Pearsons r korrelationsanalyser 

signifikanta negativa korrelationer mellan upplevd tränarbeteende och generell ångest 

respektive prestationsångest. Det vill säga desto bättre upplevd tränarbeteende desto mindre 

upplevd generell ångest respektive prestationsångest.  

 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

Variabel TB COP GÅ PÅ 

TB 1 .431** -.367** -.350** 

COP .431** 1 -.350** -.474** 

GÅ -.367** -.367** 1  .617** 

PÅ -.350** -.474** .617** 1 

Förkortningar: Cop= Coping, TB=Tränarbeteende. **=p<0.01 

 

Det finns ett samband mellan tränarbeteende och generell ångest. 

 

Modereringsanalys 

             Tabellen nedan (Tabell 3) visar ett signifikant negativt samband mellan coping och 

upplevd prestationsångest, det vill säga desto bättre copingfärdigheter desto mindre upplevd 

prestationsångest. Resultatet påvisade ett negativt samband mellan upplevd tränarbeteende 

och upplevd prestationsångest. Med andra ord desto bättre upplevd tränarbeteende desto 

mindre upplevd prestationsångest. Resultatet visade att det inte finns någon signifikant 

interaktionseffekt mellan moderatorn coping och prestationsångest i relation till 
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tränarbeteende. R2=0.25 F(3.17)=18.6 (Se tabell 3). Det vill säga, coping i relation till 

upplevd tränarbeteende hjälpte inte till att minska upplevd prestationsångest.  

 

Tabell 3. Tabellen redovisar hur coping bidrar i en modereringsanalys där den beroende 

variabeln är upplevd prestationsångest. Vidare redovisas även variablernas koefficienter, SE, 

p-värde, LLCI och ULCI. 

 

Variabel  Koefficient          SE          p           LLCI          ULCI 

Moderering 

COP   -.54      .10         .00          -.74            -.34 

TB   -.16      .07         .02          -.30            -.02         

Interaktionsvariabel    .09      .16         .55          -.21             .40 

Förkortningar: Cop= Coping, TB=Tränarbeteende. P <0,05. LLCI= Nedre gräns för 

konfidensintervall. ULCI= Övre gräns för konfidensintervall.   

 

Tabellen nedan (Tabell 4) visar ett signifikant negativt samband mellan coping och upplevd 

generell ångest. Det vill säga desto bättre copingfärdigheter desto mindre upplevd generell 

ångest. Resultatet visade ett negativt signifikant samband mellan upplevd tränarbeteende och 

upplevd generell ångest. Med andra ord desto bättre upplevd tränarbeteende desto mindre 

upplevd generell ångest. Resultatet visade att det inte finns någon signifikant 

interaktionseffekt mellan moderatorn coping och upplevd tränarbeteende i relation till 

upplevd generell ångest. R2=0.18 F(3.17)=12.2. Med andra ord, coping i relation till upplevd 

tränarbeteende hjälpte inte till att minska den upplevda generella ångesten. 

 

Tabell 4. Tabellen redovisar hur coping bidrar i en modereringsanalys där den beroende 

variabeln är upplevd generell ångest. Vidare redovisas även variablernas koefficienter, SE, p-

värde, LLCI och ULCI. 

 

Variabel   Koefficent          SE          p          LLCI          ULCI 

Moderering 

COP  -.42     .14           .00          -.70           -.15           

TB  -.33                    .09          .00          -.53             -.14 

Interaktionsvariabel -.11      .21          .60          -54               .31 

Förkortningar: Cop= Coping, TB=Tränarbeteende. P <0,05. LLCI= Nedre gräns för 

konfidensintervall. ULCI= Övre gräns för konfidensintervall. 

 

Diskussion 

             Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan coping, 

tränarbeteende och prestationsångest respektive generell ångest samt via en 

modereringsanalys undersöka om coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till 

upplevd prestationsångest respektive generell ångest. 

             Studiens resultat påvisade signifikanta negativa samband mellan upplevd 

tränarbeteende och prestationsångest respektive generell ångest. Detta innebär att om en 

idrottare upplever ett tränarbeteende som positivt minskar upplevelsen av prestationsångest 

respektive generell ångest. Vidare påvisade studien signifikanta negativa samband mellan 

coping och prestationsångest respektive generell ångest. Detta innebär att desto bättre 

copingfärdigheter idrottaren har minskar idrottarens upplevda prestationsångest respektive 

generell ångest. Modereringsanalysen påvisade att coping inte modererar det upplevda 
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tränarbeteendet i relation till upplevd prestationsångest samt generell ångest. Nedan redovisas 

respektive hypoteser där varje hypotes tolkas samt diskuteras. 

 

Det finns ett samband mellan upplevd tränarbeteende och upplevd prestationsångest 

              Resultatet visade ett signifikant negativt samband mellan upplevd tränarbeteende och 

upplevd prestationsångest vilket stödjer den föreliggande studiens hypotes. Detta innebär att 

de unga fotbollsspelarnas upplevda tränarbeteende har en direkt påverkan på deras upplevda 

prestationsångest. Detta ligger i linje med tidigare forskning av (Gearity & Murray, 2011; 

Roxas & Ridinger 2016) som påvisade att ett positivt tränarbeteende minskar idrottarens 

upplevda prestationsångest medans ett negativt tränarbeteende ökar den upplevda 

prestationsångesten.  

             Föreliggande studies resultat visade ett signifikant negativt samband mellan det 

upplevda tränarbeteende och upplevd prestationsångest. The model of leadership behaviors in 

sport innehåller tre olika faktorer där två av dom anses vara avgörande för vilken påverkan 

tränarbeteendet har på sina idrottare, beroende på hur tränaren uppfattas (Smith & Smoll, 

1989). Dessa faktorer är beteendemässiga intentioner och individuella skillnader. 

Beteendemässiga intentioner handlar om vad tränaren och spelarna i laget har för mål 

angående en viss situation. En idrottares uppfattningar om tränarbeteendet och vilken 

påverkan tränarbeteendet får beror på situationen (Smith & Smoll, 1989). Detta ligger i linje 

med Deci och Ryan (1987) som argumenterar för att effekten av de psykologiska behoven hos 

idrottare varierar beroende på hur meningsfull situationen är. Detta kopplat till den 

föreliggande studiens resultat så kan spelarna och tränaren kommit överens om sina 

intentioner angående olika situationerna rörande föregående men även nuvarande säsong. 

Detta kan leda till att tränarbeteendet uppfattas som positivt och den upplevda 

prestationsångesten minskar då de har gemensamma intentioner.  

             Enligt Cushion et al., 2011 tyder på att det förekommer en subkultur bland tränare 

som innebär att tränare gör som de alltid har gjort. Samtidigt så finns det tidigare forskning 

som tyder på att preferenser rörande tränarbeteende hos gruppen/idrottare skiljer sig (Roxas & 

Rodinger, 2016). Ett tränarbeteende som innefattar skrik och kritik kan enligt Gearity och 

Murray (2011) leda till att idrottarna känner sig illa behandlade och det kan även leda till att 

relationen mellan idrottaren och tränaren försämras vilket kan få diverse olika konsekvenser 

som exempelvis, utbrändhet, avhopp inom idrotten på grund av prestationsångest (Fraser- 

Thomas och Cote, 2009). Detta ligger i linje med föreliggande studies resultat då studien 

kunnat påvisa ett samband mellan positivt uppfattat tränarbeteende och låg upplevt 

prestationsångest. Det kan bero på att tränarna har lyckats minimera de ovan nämnda 

individuella skillnader samt lyckats identifiera vilket typ av tränarbeteende som bäst lämpar 

sig för gruppen. 

            Desto högre tränarutbildning en tränare har desto mindre upplevd prestationsångest 

har tränarens lag/idrottare (Gearity och Murray, 2011). Petterson menar att Sverige finns det 

idag 300 000 fotbollssledare där 200 000 av dessa är föräldrar som saknar utbildning (Citerad 

i Rudbäck, 2017). Tiren menar att denna bristande utbildning således kan vara en bidragande 

faktor till att prestationsångest bland unga idrottare förekommer då det ofta är föräldrar som 

är tränare och som lägger stor vikt vid resultat som kan leda till att prestationsångest uppstår 

och hälsan samt prestationen blir lidande, då fotbollsspelarna känner att de inte når upp till det 

som förväntas (Citerad i Ling, 2017). För att koppla detta till föreliggande studie så kan en 

möjlig slutsats vara att majoriteten av tränarna är utbildade då resultatet påvisade att den 

upplevda prestationsångesten bland deltagarna var relativt låg. Ytterligare slutsatser som kan 

göras baserat utifrån resultatet är att idrottarna generellt sett uppfattade sina tränares beteende 

som positiva. Detta kan bero på att det var få föräldrar som var tränare. 
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Det finns ett samband mellan upplevd tränarbeteende och upplevd generell ångest 

             Enligt Ramis el al. (2017) kan tränarens beteende påverka unga idrottares upplevda 

generella ångest både positivt som negativt, vilket ligger i linje med föreliggande studies 

resultat. Föreliggande studies resultat visar att det finns en direkt påverkan av tränarbeteende 

på den upplevda generella ångesten hos fotbollsspelarna. Gearity och Murray (2011) menar 

att ett positivt tränarbeteende kan minska den upplevda generella ångesten samt öka 

sammanhållningen och motivationen inom ett lag. Ett negativt tränarbeteende kan enligt 

Gearity och Murray (2011) öka den upplevda generella ångesten. Miljön som den individen 

befinner sig i kan vara en orsak till den upplevda ångesten (Rice, Purcell, De Silva, Mawren, 

McGorry, & Parker, 2016). Vidare menar model of leadership (1989) även de att situationen 

samt krav kan vara avgörande för hur idrottaren upplever tränarbeteendet. Enligt SCB (2013) 

så känner 50% av pojkarna och 67% av flickorna oro, stress och ångest över de krav samt 

läxor/prov som de ställs inför i skolan. Föreliggande studies resultat ligger inte i linje med det 

här då resultatet tyder på en lågt upplevd nivå av generell ångest bland unga fotbollsspelare. 

Det kan bero på att idrottarna uppfattar deras tränares beteende som positivt vilket i sin tur 

kan förbättra sammanhållningen i laget samtidigt som idrottarna känner en trygghet i att 

komma till träningarna. Detta positiva tränarbeteende och sammanhållning i laget kan minska 

de krav som ungdomar i denna åldern ställs inför och således även minska den generella 

ångesten hos idrottarna. 

             Reinboth et al., (2004) menar att om en tränare erbjuder valmöjligheter, alternativ och 

uppmuntran så kan de öka chanserna till att idrottarna känner ökad motivation, utveckling och 

självbestämmande. Detta kan i sin tur kopplas till de fotbollsspelarna som känner högre grad 

av uppmuntran från sina tränare kan vara de som upplever mindre nivåer av generell ångest. 

Föreliggande studies resultat ligger i linje med Reinboth et al., (2004) eftersom de idrottare 

som upplevt sin tränares beteende som positivt är troligen de som upplever lägre generell 

ångest. Detta kan bero på att de upplever en bättre relation till tränaren vilket visar sig ha en 

påverkan på den upplevda ångesten (Fraser - Thomas & Cote, 2009). Gervis och Dunn (2004) 

lyfter fram att ett tränarbeteende som innefattar skrik, förödmjukelse samt hot kan leda till 

ökad generell ångest. Vidare menar även Barnett et al., (1992) att ifall en tränare favoriserar 

respektive ignorerar vissa idrottare så kan den generella ångesten hos idrottarna öka. För att 

koppla detta till föreliggande studie så kan detta således innebära att studiens resultat beror på 

att fotbollsspelarnas tränare inte förödmjukar eller favoriserar/ignorerar vilket i sin tur leder 

till att den upplevda generella ångesten är relativt låg. 

 

Det finns ett samband mellan coping och upplevd prestationsångest  

             Studiens resultat visade att det fanns ett signifikant negativt samband mellan coping 

och prestationsångest. Resultatet innebär således att desto bättre copingfärdigheter en 

fotbollsspelare har desto mindre prestationsångest upplever de. Detta innebär att studiens 

resultat stödjer författarnas hypotes gällande att det finns ett samband mellan coping och 

prestationsångest. Resultatet ligger i linje med Hardy, Jones och Gould (1996) som menar att 

ångest påverkar individers copingfärdigheter. Samtidigt har Hanin (2010) påvisat att 

emotionell coping kan vara ett tillförlitligt tillvägagångssätt för att minska den upplevda 

prestationsångesten hos idrottare, där förmågan att kunna kontrollera sina emotioner samt 

kunna ta beslut är en viktig del i emotionell coping. Så utifrån föreliggande studie kan detta 

innebära att deltagarna kände sig emotionellt stabila vilket i sin tur kan ha underlättat 

besluttagande samt att hantera situationer. En möjlig anledning till detta kan vara att studien 

inte genomfördes under säsong vilket innebär färre matcher och mindre tillfällen där 

fotbollsspelarna måste prestera. 

             Ntoumanis och Biddle (2000) påstår att coping kan reducera upplevd 

prestationsångest. Lazarus och Folkman (1984) skriver att coping kan användas i olika 
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sammanhang och vid olika tillfällen med blandad effekt. Det som fungerar i en situation 

behöver inte fungera i nästa. Föreliggande studie påvisade att fotbollsspelarna anser sig ha 

relativt goda copingfärdigheter, medan de anser sig uppleva relativt låga nivåer av 

prestationsångest. En möjlig anledning till varför de upplevde låg prestationsångest kan bero 

på att studien inte utfördes under säsong vilket kan innebära att den upplevda ångesten inte är 

lika hög som den skulle kunna vara under säsong eftersom det är färre tävlingsmoment. Flera 

studier menar på att med hjälp av olika copingstrategier kan flera olika sorters ångest 

exempelvis prestationsångest minskas (Bournes, 2011; Hogan & Brosan, 2007). 

             Som tidigare nämnt så kan coping minska den upplevda prestationsångesten (Hanin, 

2010). Hanin (2010) belyser även att bra coping kan resultera till minskad prestationsångest 

som i sin tur kan leda till att individen i sig kan förbättra utförandet av rörelsen som i 

föreliggande studies fall innefattar fotboll. Så i detta fall då resultatet för föreliggande studie 

visade relativt höga copingfärdigheter kan det innebära att med hjälp av emotionell coping 

minskar deras upplevda prestationsångest samtidigt som utförandet av olika rörelser förbättras 

vilket kan innebära att de blir bättre fotbollsspelare. 

 

Det finns ett samband mellan coping och generell ångest  

             Resultatet i den föreliggande studien påvisade ett direkt negativt samband mellan 

coping och generell ångest. Det innebär att ju bättre coping de unga fotbollsspelarna har desto 

mindre upplevd prestationsångest upplever de. Enligt Bournes (2011) så kan ångest reduceras 

med hjälp av coping. Det ligger i linje med föreliggande studies resultat och kan bero på att 

fotbollsspelarna under studiens gång återigen inte befann sig mitt i säsong. Det kan leda till att 

kraven är lägre vilket i sin tur kan leda till att de känner sig säkrare och tryggare än vad de 

skulle känna under säsong vilket i sin tur leder till att den upplevda generella ångesten blir 

mindre. Detta kan stödjas av Lazarus och Folkman (1984) där de skriver att coping kan 

användas i flera olika sammanhang och ge olika effekter. Exempelvis kan tävlingssäsongen 

vara ett sammanhang och försäsongen som ett sammanhang. Därför är det möjligt att om 

studien hade utförts under en annan period skulle resultatet vara annorlunda. 

             Horikawa och Yagi (2012) skriver att generell ångest är personlighetsrelaterad. 

Vidare skriver samma författare att varje individs upplevda generella ångest beror på deras 

personlighet där varje individs personlighet är stabil vilket innebär att personligheten inte 

förändras över tid. Det betyder att individer har olika uppfattning om situationer där vissa 

uppfattar situationer som hotfulla eller farliga medan andra individer uppfattar de som 

givande. Föreliggande studies resultat kan kopplas till Smith och Smoll (1989) Model of 

leadership in sport som menar att en individs generella självkänsla kan vara avgörande för hur 

en individ reagerar vid en specifik situation. Denna reaktion kan således vara avgörande för 

hur en individ sedan hanterar situationen i fråga (Smith & Smoll, 1989). Utifrån föreliggande 

studies resultat kan fotbollsspelarnas generella självkänsla vara avgörande för deras 

copingfärdigheter och således hur mycket generell ångest fotbollsspelarna upplever. Det kan 

innebära att fotbollsspelarnas generella självkänsla är hög vilket i sin tur innebär att deras 

copingfärdigheter upplevs som goda och den generella ångesten som relativt låg. 

 

Coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd prestationsångest. 

Som ovan nämnt påvisade studiens resultat ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

moderatorn coping och upplevd tränarbeteende i relation till prestationsångest. Det innebär att 

coping inte modererar det upplevt tränarbeteende i relation till det upplevd prestationsångest. 

Föreliggande studie stödjer således inte hypotesen gällande att coping skulle moderera 

upplevt tränarbeteende i relation till upplevt prestationsångest. Tränarens beteende är något 

som är betydelsefullt gällande en idrottares välmående och upplevda prestationsångest 

(Gearity & Murray, 2011). Enligt Gearity och Murray (2011) så är tränarens utbildning 
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avgörande för idrottares upplevda prestationsångest, de förklarar att utbildningen tränarna har 

avgör vilket beteende de utför som i sin tur påverkar spelarnas upplevda prestationsångest.  

 Hardy, Jones, och Gould (1996) beskriver att copingstrategier kan ha en påverkan på 

ångest. Det innebär att desto mindre effektiva dennes copingstrategier är desto mer ångest kan 

de uppleva. Detta ligger i linje med föreliggande studies resultat då den upplevda 

prestationsångesten hos fotbollsspelarna var relativt låg och deras copingfärdigheter var 

relativt höga. Vilket innebär att fotbollsspelarna som har bättre copingstrategier påverkar den 

upplevda prestationsångesten så den upplevs som mindre.  

Föreliggande studies resultat visade ingen interaktionseffekt, vilket innebär coping i 

relation till upplevt tränarbeteende inte minskar den upplevda prestationsångesten hos 

fotbollsspelare. Utifrån föreliggande studies resultat kan det innebära att fotbollsspelarnas 

upplevda tränarbeteende tillsammans med copingfärdigheter kan upplevas som positivt men 

samtidigt ha höga nivåer av prestationsångest.  

 Detta kan bero på att prestationsångesten som Vealy et al., (1998) beskriver det, är ett 

personlighetsdrag som stabilt. Vealy et al., (1998) menar att eftersom personlighetsdraget är 

stabilt så kan en individs copingfärdigheter samt det upplevda tränarbeteendets effekt 

minskas. Utifrån föreliggande studies resultat kan det innebära att fotbollsspelarna har lägre 

nivåer av personlighetsdraget prestationsångest, vilket kan vara en möjlig anledning till varför 

coping inte modererade upplevd tränarbeteende i relation till upplevd prestationsångest. 

 

Coping modererar upplevd tränarbeteende i relation till upplevd generell ångest.  

             Studiens resultat påvisade ingen signifikant interaktionseffekt mellan moderatorn 

coping och upplevdtränarbeteende i relation till upplevd generell ångest. Det innebär att 

coping inte modererar det upplevda tränarbeteendet i relation till upplevd generell ångest. 

Studiens resultat stödjer således inte författarnas hypotes gällande att coping skulle moderera 

tränarbeteende i relation till upplevd prestationsångest.  

             Föreliggande studies resultat visade ingen interaktionseffekt. Det kan innebära att 

fotbollsspelarnas upplevda tränarbeteende tillsammans med copingfärdigheter kan upplevas 

som positivt men samtidigt ha höga nivåer av upplevd generell ångest. En möjlig anledning 

till varför coping inte modererade det upplevda tränarbeteendet i relation till upplevd generell 

ångest kan kopplas till Model of leadership in sport (Smith & Smoll, 1989). Smith och Smoll 

(1989) menar att en individs generella självkänsla kan vara avgörande för vilken effekt ett 

upplevt tränarbeteende får. Utifrån föreliggande studiens resultat kan det innebära att 

fotbollsspelarna har låg generell självkänsla samtidigt som de kan uppleva att de har goda 

copingfärdigheter samt upplever sin tränares beteende som positivt men ändå uppvisa höga 

nivåer av generell ångest. 

             Model of leadership in sport lyfter fram situationen och vilka kravsituationen ställer 

på individen som avgörande för vilken effekt ett tränarbeteende får (Smith & Smoll, 1989). 

Alltså kan kravbilden ha varit något som påverkat utgången av resultatet då studien utfördes 

under en lugnare period vad det gäller fotbollen vilket i sin tur kan ha inneburit att idrottarna 

upplever lägre nivåer av generell ångest. Vidare så är emotionell coping mest tillförlitlig när 

en individ ställs inför en situation som inte går att förändra (Hanin, 2010). Exempelvis som 

när en tränare behandlar sina spelare illa (Gervis & Dunn, 2004). Studiens resultat kan därför 

även bero på att idrottarna inte ställdes inför situationer de inte kunnat påverka eller förändra 

samtidigt som tränaren inte behandlat idrottarna illa. Vidare kan en annan möjlig anledning 

till varför coping inte modererade upplevd tränarbeteende i relation till upplevd generell 

ångest kan vara avsaknaden av stressfyllda situationer/krav Lazarus & Folkman, (1984). Detta 

kan bero på att studien utfördes under en tidsperiod då kravbilden kan ha uppfattats som 

mindre eftersom ett lag inte behöver ha ett lika stort fokus på resultat och vinna matcher som 

under säsong.  
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Metoddiskussion  

             Den föreliggande studien är en tvärsnittsstudie som innebär att mättillfället sker bara 

en gång (Mitchell & Jolley, 2013). Det i sin tur leder till att författarna inte kan dra något 

samband mellan variablerna över tid. Insamling av data genomfördes på flera olika dagar då 

det var flera olika skolor som deltog. Insamling av data skedde på skoltid och de flesta utförde 

enkäten efter skolträning. Det kan vara något positivt eftersom de haft mer tid att fundera över 

hur de kände under träningen som precis avslutats som i sin tur kan öka validiteten i studien 

eftersom de haft relativt lång betänketid. Det kan även vara något negativt att deltagarna fick 

fylla i enkäten efter träning. Författarna observerade att vissa deltagare som fyllde i efter 

träning kände sig stressade eftersom de var tvungna att hinna fylla i enkäten samt duscha och 

göra sig klara för att sen gå till nästa lektion vilket kan ha haft en negativ inverkan på studien. 

              Något som bör nämnas är att enkätfrågorna rörande tränarbeteende är tänkt att beröra 

klubblagstränaren. Det innebär att den tränaren de haft innan enkäten inte är den tränaren de 

ska besvara frågorna utifrån, vilket kan ha en negativ inverkan på studien eftersom det kan 

vara svårt att skilja på dem. En annan faktor att ta hänsyn till gällande resultatet i föreliggande 

studie är att studien utfördes när fotbollssäsongen är slut. Således kan den upplevda 

prestationsångesten vara lägre än vad den skulle kunna vara under tävlingssäsongen eftersom 

det inte finns lika höga krav på att prestera.                

             Studien var baserad på självskattning vilket i sin tur kan skapa problematik då 

deltagarna kan svara så att det inte stämmer överens med verkligheten. Det finns också risk 

för ”demand characteristics”. En sak som är positivt med självskattning är att det är ett bra 

sätt att mäta flera olika variabler på (Mitchell & Jolley, 2013). Något som är att ta hänsyn till 

är att ta hänsyn till är att missförstånd av frågor kan uppkomma, samt att författarna via 

observation iakttog att deltagarna tröttnade på så många frågor så vissa valde att fylla i 

resterande frågor utan att läsa själva frågan. Detta märktes då de blev reaktioner på hur stor 

enkäten var vid utdelningen. Detta kan ha påverkat svaren negativt då svaren inte stämmer 

överens med verkligheten. Då författarna delade ut enkäter på plats samt via webben så såg 

författarna att det var positivt att vara på plats för att svara på eventuella frågor och undvika 

missförstånd och feltolkningar.  

 

Implikationer 

             Som tidigare nämnt i den föreliggande studien så har tränare en betydande roll för 

ungdomars idrottande (Ledochowski et al., 2012). Utifrån Smith och Smoll (1989) så skiljer 

det på sig hur spelarna uppfattar sin tränare och hur tränaren själv uppfattar sitt beteende och 

det i sin tur kan påverka spelarna hälsa. Med detta sagt hoppas författarna att flera tränare och 

föreningar tar del av föreliggande studies för att få en inblick i vilken påverkan tränarna 

faktiskt har på upplevd prestationsångest samt generell ångest. Ett konkret förslag i hopp om 

att åtgärda de problem som redogörs för i studien kan exempelvis vara att föreningar samlar 

alla tränare till ett möte där de lyfter fram tränarens roll. På mötet kan saker som vikten av 

konstruktiv kritik lyftas fram och att varje individ är olika och bör därför bemötas på olika 

vis. Förhoppningen är att tränarna reflekterar över sitt beteende och har i åtanke att tränaren 

kan uppfatta ett beteende på ett sätt medan idrottarna kan uppleva det på ett annat. Med dessa 

möten är förhoppningen att idrottarna trivs bättre, mår bättre och håller på med idrott under en 

längre tid.  

              Författarna till föreliggande studie anser att detta är ett ämne som bör få mer 

uppmärksamhet och hoppas att fler föreningar och/eller akademier tar tillfället att samarbeta 

med fler forskare i hopp om att fler studier ska utföras så att ämnet blir mer omskrivet. Detta 

kan genomföras genom att föreningar tar del av föreliggande studies resultat och framtida 

forskning för att förstå vilken effekt ett negativt upplevt tränarbeteende kan ha på idrottare. 
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Därefter kan föreningarna kontakta forskare inom området och ett samarbete kan 

förhoppningsvis inledas. Genom att föreningarna gör sig mer delaktiga inom forskningen 

kommer både forskningen att öka men även förståelsen. Detta kan leda till att idrottsvärlden 

består av fler utbildade tränare och som i sin tur innebär att idrottare fortsätter idrotta en 

längre tid.  

             Resultatet i föreliggande studie indikerar på att ett upplevt tränarbeteende har en 

påverkan på upplevd prestationsångest och generell ångest hos unga fotbollsspelare. Samt att 

desto bättre copingfärdigheter de unga fotbollsspelarna har desto mindre ångest upplever de. 

Författarna ser detta resultat som en nyckel för föreningar att ta del av för att sedan få en 

inblick i vad som kan utvecklas hos tränare och spelare för att uppnå optimal hälsa och 

välmående. 

Framtida forskning 

             Föreliggande studie bidrar till forskning rörande unga fotbollsspelares uppfattningar 

kring tränarbeteende och dess påverkan i relation till upplevd prestationsångest samt den 

generella ångesten samtidigt som studien även bidrar till forskning rörande coping och dess 

påverkan. För vidare studier anser författarna att utföra studien med ett större antal deltagare 

eftersom det kan vara ett relevant tillvägagångssätt för att studien kan appliceras i 

verkligheten samt generalisera resultatet till en större population. Föreliggande studie 

innefattade både killar och tjejer där något som skulle kunna vara av intresse och även öka 

förståelsen för könen är att jämföra dessa. Den föreliggande studien består utav en kvantitativ 

undersökning där enkäter lämnades ut, för att få mer djup inom ämnet hade en kvalitativ 

undersökning via intervjuer varit optimalt, även mixed methods skulle vara av intresse. Något 

som påpekas innan i den föreliggande studien är att studien utfördes efter säsongen. Detta är 

något för framtida forskning att ta hänsyn till och således att utföra den under säsong i hopp 

om ett mer tillförlitligt resultat. Gentemot detta kan man till exempel utföra en longitudinell 

studie där författarna genomför exempelvis 5 mätningar under en hel säsong. Angående 

metod skulle det vara av intresse att utföra en mixed methods, då både formulär och intervjuer 

utförs. Allt detta skulle öka tillförlitligheten samtidigt som validiteten i studien höjs. Något 

som skulle kunna vara av intresse för framtida forskning baserat på föreliggande studie är att 

utföra en studie genom kvalitativ intervjustudie under säsong där tränares upplevelse om sitt 

eget beteende samt hur idrottarnas upplever tränarens beteende ligger i fokus för att sedan se 

vilken effekt de har på idrottarna.  

Konklusion   

             Utifrån föreliggande studies deskriptiva statistik visade det sig att det upplevda 

tränarbeteendet var det som hade högst värden och som visade sig ha en störst påverkan vad 

det gäller upplevd prestations respektive generell ångest. Sedan visade det sig att upplevd 

prestationsångest var den ångest som hade högst värden av de två som mättes i studien. 

Vidare visade korrelationsanalysen att det fanns ett negativt samband mellan 

upplevt tränarbeteende och prestationsångest, vilket innebär att desto bättre upplevt 

tränarbeteende desto mindre upplevd prestationsångest bland de unga fotbollsspelarna. 

Resultatet visade även ett negativt samband mellan upplevd tränarbeteende och generell 

ångest, vilket innebär att desto bättre upplevt tränarbeteende desto mindre upplevd generell 

ångest bland fotbollsspelarna. Coping visade sig ha ett negativt samband gällande både 

prestationsångest och generell ångest, vilket innebär att desto bättre copingfärdigheter en 

individ har desto mindre prestationsångest respektive generell ångest upplever hen. Vidare 

visade modereringsanalysen att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt vilket 

innebär att coping inte modererar det upplevda tränarbeteende i relation till upplevd 

prestationsångest. Det innebär att coping inte hjälper till att minska den upplevda 

prestationsångesten i relation till det upplevda tränarbeteendet. Modereringsanalysen visade 

även att det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt gällande coping som moderator för 
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upplevd tränarbeteende i relation till upplevd generell ångest. Det innebär att coping inte 

hjälper till att minska den upplevda generella ångesten i relation till det upplevda 

tränarbeteendet  
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