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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur en tränare i ett ungdomsakademilag bedrev 

fotbollsträning och interagerade med spelarna utifrån ett motivations- och 

inlärningsperspektiv. Detta ledde fram till följande frågeställningar: 

 

• Utifrån Self-Determination Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna 

övervägande autonomistödjande eller kontrollerande? 

• Utifrån Achievement Goal Theory, var tränaren i sitt interagerande med spelarna 

övervägande uppgiftsorienterad eller ego-orienterad? 

• Hur stor del av fotbollsträningen var isolerad kontra funktionell? 

Metod 

I studien deltog en tränare för ett akademilag i fotboll. Tränaren var 30 år gammal och hade 

en avslutad kandidatexamen i idrott samt var innehavare av UEFA Advanced Level Diploma. 

Tränaren videofilmades och observerades i efterhand utifrån ACT (Assessment of Coaching 

Tone). Omfånget var 5 träningspass och tiden i isolerade kontra funktionella övningar 

klockades. 

Resultat 

Tränarens interageranden var 11% Autonomy supportive, 37% Neutral och 52% Controlling. 

Evaluation related feedback var 22% Mastery-oriented, 32% Neutral och 46% Ego-oriented.  

Övningsformerna var till 95% funktionellt uppbyggda och till 5% isolerade. 

Slutsats 

Utifrån Assessment of Coaching Tone verkar tränaren i sina interageranden med spelarna vara 

övervägande kontrollerande samt skapa ett resultatorienterat motivationsklimat. Utifrån Self-

Determination Theory och Achievement Goal Theory försvårar sannolikt dessa interageranden 

spelarnas möjlighet att utveckla självbestämmande motivation. Övningsformerna är i hög 

grad funktionella vilket sannolikt ökar chansen för att spelarna kan utveckla en perceptuell-

kognitiv förmåga som krävs för att nå elitnivå. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Ungdomsakademiers viktigaste syfte i många skandinaviska fotbollsföreningar är att utveckla 

spelare som har möjlighet att slå sig in i föreningens A-lag (European Club Association 2012-

08). För att uppnå det syftet är sannolikt spelares motivation en av de viktigaste faktorerna 

(Deci & Ryan 2000; Hornig, Aust & Güllich 2014). Motivation är ett av de största 

forskningsområdena inom psykologin och en vanlig definition är att det ger riktning och 

intensitet av ansträngning (Weinberg & Gould 2015, s. 52) samt är avgörande för en 

människa med syfte att utvecklas. Motivation kan variera i kvalité. En förutsättning för att nå 

elitnivå inom idrott är en hög grad av självbestämmande motivation (Durand-Bush & Salmela 

2002) eftersom den visat sig ha positiva effekter på exempelvis uthållighet, prestation, 

vitalitet, självkänsla och generellt psykiskt välmående (Bartholomew, Ntoumanis & 

Thøgersen-Ntoumani 2009). Känsla av autonomi, kompetens och tillhörighet är viktigt för att 

individen ska känna självbestämmande motivation. Tränares beteenden påverkar i sin tur 

idrottares självbestämmande motivation och har därför en avgörande roll i spelarutveckling 

(Pelletier et al. 2001).  

 

Motorisk inlärning kan ses som viktigt för att utvecklas i de flesta idrotterna och där spelar 

träning en central roll (Hodges & Williams 2012, s. 173). Inlärningskvalitén påverkas av den 

miljö där träningen äger rum. Tränaren är via sina metoder för exempelvis instruktion, 

feedback och val av övningar en stor påverkande faktor (Roca, Williams & Ford, 2012; 

Hornig, Aust & Güllich 2014; Amorose & Butcher-Anderson 2015; Erickson & Côté 2015). 

Det är inte ovanligt att dessa faktorer enbart ses som information från en tränare som via 

specifika ord förmedlas till idrottare, automatiskt tas emot och omsätts till praktik, vad som 

ofta glöms bort är att hur det sägs och görs i allra högsta grad påverkar den betydelse det får 

för idrottaren (Erickson & Côté 2015; Hodges & Williams 2012, s. 173). Tränaren interagerar 

med idrottaren genom sitt sätt att använda exempelvis feedback eller instruktion. Den 

betydelse som tränarens interagerande får för idrottaren påverkar dennes motivation (Erickson 

& Côté 2015). 
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1.2 Bakgrund 

 

I uppsatsen kommer Self Determination Theory och Achievement Goal Theory vara teoretiska 

utgångspunkter. Med dessa teorier som ramverk kommer tränarens beteende i träning filmas, 

observeras och analyseras. 

 

1.2.1 Self Determination Theory 

 

Self Determination Theory (SDT) är en motivationsteori som på svenska kan översättas till 

teorin om självbestämmande motivation. Här beskrivs människor som organismer med tre 

psykologiska basbehov som de vill tillfredsställa. Behoven är autonomi, kompetens och 

tillhörighet. Dessa behov är vad som i grunden driver oss att göra allt vi gör och kan ses som 

psykologiskt bränsle för utveckling, känsla av integritet och välmående. I SDT beskrivs 

motivation som något som kan variera i olika grad av kvalité från renodlad yttre motivation 

till renodlad inre motivation, den förstnämnda representerar den mest kontrollerade formen av 

motivation och skapas i samband med aktiviteter som utförs exempelvis enbart för att få 

belöning eller undvika bestraffning. Renodlad inre motivation är i allra högsta grad 

självbestämd och därför något som skapas i samband med aktiviteter som i hög grad upplevs 

som värdefulla i sig. Självbestämmande motivation har kunnat länkas till många positiva 

psykologiska tillstånd exempelvis förbättrad kreativitet, självkänsla och upplevd kompetens. 

Vad som kännetecknar självbestämmande motivation är att en individ upplever att själv ha 

valt vad den ska göra för att den vill göra det (Deci & Ryan 2000). 

 

Autonomi handlar om människors behov av att känna att de själva får bestämma över och 

kontrollera sina beteenden. Ur ett utvecklingsperspektiv är möjligheten att ha inflytande över 

samt upplevelse av kontroll över sina beteenden i träning och match central (Amorose & 

Butcher-Anderson 2015). En individ som upplever att själv kunna påverka när den vill ha 

feedback från tränaren kommer sannolikt uppleva möjlighet att själv påverka sin utveckling 

och tillfredsställer därför behovet av autonomi (Hodges & Williams 2012, s. 11). Idrottare kan 

vara i behov av vägledning och påminnas om hur de kan agera i olika situationer. Idrottare 

som i hög grad själva får bestämma när de vill bli stöttade eller guidade har uppvisat 

effektivare inlärning både för stunden och i längden än de som upplever att tränaren 

kontrollerar dem med instruktion och feedback (Hodges & Williams 2012, s. 183 ff).  
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Människors beteenden drivs i viss mån av behovet av att uppleva kompetens i sammanhang 

som de befinner sig i. Det är viktigt att idrottaren ges möjlighet att upprätthålla eller skapa 

upplevelsen av kompetens. Känsla av framgång och kompetens är viktig för att utveckla 

självbestämmande motivation, välmående och bäddar för förbättrad inlärning (Deci & Ryan 

2000). 

 

Det tredje grundläggande behovet tillfredsställs i interagerandet med andra, som exempelvis 

tränare och lagkompisar. Känsla av upplevd tillhörighet kan påverka hur meningsfullt man 

upplever interagerandet, rollen man har samt trygghet. Träningsmiljöer där spelare upplever 

tillhörighet när de tränar tillsammans och umgås påverkar sannolikt deras självbestämmande 

motivation både direkt och indirekt. En känsla av tillhörighet kan innebära att man accepterar 

och mår bra i den roll man har i gruppen samt att man kan vara sig själv (Amorose & 

Butcher- Anderson 2015; Deci & Ryan 2000; Zhang & Chelladurai 2013). 

 

 

1.2.2 Achievement Goal Theory 

 

Vilka typer av mål och upplevd kompetens en individ har kommer också att påverka 

motivationen. Achievement Goal Theory (AGT, Smith et al. 2015) beskriver två typer av 

målorientering och dessa kallas uppgifts- och resultatorientering (Smith et al. 2015). 

Den uppgiftsorienterade målorienteringen innebär att man är mer utvecklingsorienterad 

eftersom fokus ligger på den egna prestationen i relation till egna tidigare prestationer. Man 

fokuserar på att utvecklas och bli bättre på färdigheter. Förutsatt att individen tycker om 

aktiviteten och är intresserad av utveckling är en högre grad av uppgiftsorientering kopplat till 

hög grad av självbestämmande motivation och välmående. Resultatorientering är å andra 

sidan relaterad till högre grad av kontrollerad motivation och är i huvudsak upphängd på yttre 

faktorer som exempelvis jämförelse mellan sin egen förmåga kontra medspelare och 

motståndares, eller tränares reaktioner. En anledning till varför denna typ av orientering kan 

ge en ökad negativ risk för motivationen är att den i högre grad ligger bortom individens 

kontroll eftersom den också påverkas av exempelvis motståndarens prestation. Ett exempel 

skulle kunna vara att man förlorar en närkamp och att man då fokuserar på misslyckandet i 

den duellen och utvärderar sin insats utifrån att man misslyckades med att vinna närkampen 
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med motståndaren istället för att utvärdera sitt eget utförande av närkampen för att på så sätt 

kunna hitta nycklar för att utvecklas i just närkampsspelet. Mer resultatorienterade idrottare 

upplever ofta kompetens när de överglänser andra medspelare eller motståndare. Viktigt att 

påpeka är att dessa målorienteringar inte har ett antingen eller förhållande, en individ drivs i 

olika grader av resultat- eller uppgiftsorientering (Ingrell, Johnson & Ivarsson 2016; Erickson 

& Côté 2015).  

 

I AGT berörs två typer av motivationsklimat, prestationsorienterat och resultatorienterat. Ett 

av fundamenten i AGT är att det motivationsklimat som övervägande råder i en grupp är en av 

de mest avgörande faktorerna för vilken målorientering en individ utvecklar. 

Motivationsklimatet skapas av den Evaluation-related feedback som ges av inflytelserika 

personer i miljön, det kan till exempel vara tränaren (Erickson & Côté 2015). Tränare som 

berömmer lyckade aktioner, det vill säga aktioner där resultatet blir lyckat (exempelvis en 

passning som går fram) och kritiserar misslyckade aktioner påverkar idrottares förståelse för 

vad som är framgång. På det sättet finns risker med att man som tränare skapar ett 

resultatorienterat motivationsklimat där idrottarna mer drivs av kontrollerad motivation då 

endast att lyckas ger beröm. Detta innebär exempelvis att ett skott mot mål inte bedöms på 

kvalitén i utförandet eller intentionen bakom utan snarare på om bollen går i mål eller inte. 

(Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009; Erickson & Côté 2015). I ett 

prestationsorienterat motivationsklimat ökar sannolikheten för att spelarna utvecklar 

självbestämmande motivation och i det resultatorienterade motivationsklimatet ökar risken för 

att spelarna utvecklar en motivation som är mer kontrollerad. Viktigt att påpeka i 

sammanhanget är att ingen människa drivs enbart av uppgiftsorienterade mål eller 

resultatorienterade mål och inget motivationsklimat är endast prestations- eller 

resultatorienterat (Amorose & Butcher-Anderson 2015). 

 

1.2.3 Feedback 

 

När en fotbollsspelare träffar bollen kan två typer av feedbacksystem aktiveras, inre och yttre 

feedback. Den inre är feedback från kroppens sensoriska system, alltså från receptorer ute i 

muskler, leder, vestibularisapparaten, huden, visuell- och auditiv feedback. Dessa fysiologiska 

system erbjuder så kallad inre feedback på beteendet individen utfört och informerar om 

kvaliteten på beteendet. Hur stor nytta spelaren har av dessa källor beror på den specifika 
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situation där beteendet äger rum. Den andra typ av feedback som kan finnas tillgänglig i 

direkt anslutning till eller i efterhand är information som inte är direkt kopplat till kroppens 

känselsystem, alltså yttre feedback. Sådan information kan komma framförallt från tränaren 

men också från tekniska hjälpmedel som videoklipp. Yttre feedback är ett tillägg till inre 

feedback med syfte att förstärka den och kan tas emot via till exempel syn och hörsel. 

Tekniska hjälpmedel för att förbättra inlärning kan till exempel vara videoklipp, pulsklocka 

eller liknande utrustning. Observation av videoklipp är en vanlig metod för att analysera sig 

själv eller andra i tränings- och tävlingssituationer. Idrottare som tillåts tillfredsställa behovet 

av autonomi genom att själva få vara med och bestämma när de vill observera andra eller på 

annat sätt använda sig av intryck från omgivningen förbättrar utvecklingen (Hodges & 

Williams 2012, s. 183 ff). Yttre feedback har tre viktiga funktioner för utveckling: att främja 

inlärning av nya färdigheter, förbättra prestationsförmågan för redan inlärda färdigheter och 

som motivation till att fortsätta träna på en färdighet eller till fortsatt deltagande (Hodges & 

Williams 2012, s. 3 f). 

 

Viktiga principer för att uppnå syftet att förbättra istället för att förhindra inlärning har 

upptäckts och är baserade på Guidance Hypothesis (Hodges & Williams 2012, s. 11). 

Guidance Hypothesis beskriver yttre feedback som ett viktigt verktyg för att förbättra 

inlärning då den kan hjälpa idrottaren att upptäcka hur denne ska göra för att uppnå målet med 

en uppgift. Som alla yttre hjälpmedel kan den skapa beroende och förhindra inlärning på det 

sättet att idrottarens motivation till att lösa en uppgift försämras när yttre feedback inte finns 

tillgänglig, på så sätt blir yttre feedback i sig viktigare för idrottaren än själva uppgiften. Detta 

kan hindra idrottaren från att upptäcka viktiga faktorer och signaler för att lösa uppgiften som 

kommer från inre feedback (Hodges & Williams 2012, s. 11 f). Om tränarens feedback skapar 

ett beroende hos idrottaren kan man argumentera för att idrottaren riskerar att inte ges 

möjlighet att drivas av självbestämmande motivation utan istället påtvingas en av tränaren 

kontrollerad motivation (Amorose & Butcher-Anderson 2015). Beroende av yttre feedback 

har en risk att bli dominerande då den är mer lättillgänglig och lättbegriplig än inre feedback 

(Maslowat et al. 2009). 

 

Yttre feedback är som mest effektiv när den underlättar idrottarens upptäckt av de viktigaste 

källorna av inre feedback. Det kan i sin tur hjälpa idrottaren att själv kunna utföra uppgiften 

även när yttre feedback inte finns tillgänglig. Om man som tränare vill uppmuntra en idrottare 

att upptäcka de viktigaste källorna av inre feedback kan man se till att yttre feedback inte 
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alltid finns tillgänglig och idrottaren tillåts samtidigt att utveckla självbestämmande 

motivation (Vickers 2007, s. 200f). Då yttre feedback fördröjs i en övning ökar sannolikheten 

att idrottarna använder sig av mer inre feedback än när yttre feedback erbjuds i samband med 

alla försök. Olika effekter av yttre feedback kan uppstå, den kan både underlätta eller försvåra 

användandet av inre feedback (Anderson et al. 2005). 

 

Möjligheterna till effektiv motorisk inlärning förbättras om feedback främjar ett yttre 

uppmärksamhetsfokus hos idrottaren. Om uppmärksamheten istället riktas inåt medför det 

sannolikt att idrottaren medvetet anstränger sig för att kontrollera motoriken istället för att låta 

rörelsen bli ett naturligt svar på beslutsfattandet. Riktas uppmärksamheten utåt för att samla 

intryck från omvärlden tillåter det kroppen att automatiskt anpassa sig och leder sannolikt till 

att det önskade resultatet uppnås av bara farten. Alltså kan man argumentera för att yttre 

feedback kopplat till målet med rörelsen förbättrar chansen till inlärning. Viktigt att komma 

ihåg som med det mesta inom tränarskap och människors utveckling är att det inte finns 

någon universell modell som passar alla i alla lägen när det handlar om vad en idrottare riktar 

sin uppmärksamhet på. Därför är tränarens uppgift att stötta idrottaren tillräckligt i att hitta 

sina för stunden optimala fokusområden (Hodges & Williams, 2012 s. 52 f). 

 

Yttre feedback som erbjuds i form av något som för idrottaren är välbekant och samtidigt 

framträdande för uppgiften är effektivt. När idrottaren associerar sin rörelse till någon bekant 

upplevelse förstärker det idrottarens känsla av kontroll över kommande utföranden och kan 

uppmuntra till att idrottaren själv försöker hitta den för honom eller henne mest effektiva 

rörelsen för att lösa uppgiften (Hodges & Williams 2012, s. 14 f). Den yttre feedback som är 

mest hjälpsam kommer förändras över tid beroende på individens nivå och ålder. Hur 

innehållet bör förändras över tid är svårt att säga exakt men yttre feedback som matchar 

idrottarens skicklighetsnivå för stunden är eftersträvansvärt för att försäkra sig om fortsatt 

utveckling. Experter har sannolikt mer vinning av att rikta uppmärksamheten längre fram i 

händelseförloppet än nybörjare (Hodges & Williams 2012, s. 52 f). 

 

Feedback spelar en viktig roll i en inlärningsprocess och hur den påverkar spelarnas 

motivation är intressant ur inlärnings- och utvecklingssynpunkt (Hodges & Williams 2012 s. 

176). Hur en idrottare upplever feedback från tränaren kan ha stor påverkan på idrottarens 

motivation. Feedback från tränaren som av idrottaren upplevs som användbar och 

autonomistödjande främjar självbestämmande former av motivation och påverkar därför 
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inlärning positivt (Mouratidis, Lens & Vansteenkiste 2010). Små skillnader i ordval och 

tonläge i samband med instruktioner eller feedback påverkar prestationen och inlärningen 

(Erickson & Côté 2015; Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009; Mageau & 

Vallerand 2003). 

 

Det finns studier som pekar på förbättrad inlärning hos idrottare då yttre feedback från 

inflytelserika personer (exempelvis tränare) kommer i samband med lyckade aktioner istället 

för misslyckade aktioner. Fördelarna kan vara exempelvis ökad känsla av kompetens och 

fortsatt intresse för uppgiften. Förutom idrottarens inre feedback uppstår ofta yttre feedback 

naturligt från andra källor än tränaren i samband med en aktion vilket ofta erbjuder tillräcklig 

information för att idrottaren ska få en känsla för aktionens kvalitet, till exempel när bollen 

går i mål eller inte. Yttre feedback från tränaren som upplevs påpeka brister och fel kan därför 

dels vara onödig men även bidra till att flytta idrottarens fokus från uppgiften till faktorer som 

stör inlärningen, som till exempel att tränaren inte tycker om en själv eller att tränaren alltid är 

negativ och påpekar fel (Mouratidis, Lens & Vansteenkiste 2010; Carpentier & Mageau 

2013). 

 

Yttre feedback är sannolikt en viktig del i spelarutveckling. En annan viktig del är 

förmodligen också mängden träning samt kvaliteten på träningen (Lidor et al. 2016). 

 

1.2.4 Fotbollsträning 

 

Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993) har föreslagit att 10 000 timmar “Deliberate 

practice” fördelat över en tioårsperiod skulle vara det mest effektiva sättet för att bli expert 

inom vilket område som helst. Deliberate practice definieras som medveten systematisk 

träning med avsikt att optimera utveckling, ledd av en kunnig tränare (Ericsson, Krampe & 

Tesch-Römer 1993). Många timmars Deliberate practice i barn- och ungdomsår associeras 

ofta till tidig specialisering, en väg till eliten som kännetecknas av att man från tidig ålder 

specialiserar sig i en idrott och lägger ner mycket organiserade träningstimmar i den idrotten 

(Bailey & Collins 2013). 

 

Deliberate play kan definieras som en idrottsaktivitet som i sig är motiverande och är specifikt 

designad av individen i syfte att ha roligt. Ett exempel på en sådan aktivitet är Street Football 
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(Ford et al. 2009). Det har visat sig att mängden Deliberate play upp till 14-års ålder är något 

som skiljer elitfotbollsspelare från sub-elitfotbollsspelare och amatörfotbollsspelare. 

Färdigheter i att kunna läsa av situationer, känna igen mönster och sekvenser, planera för 

tänkbara framtida drag och att kunna fatta effektiva beslut är något som visat sig framträdande 

för elitfotbollsspelare, och kallas något slarvigt för spelförståelse i fotbollssammanhang. 

Dessa färdigheter är perceptuella kognitiva och möjliga att träna via Deliberate play där de 

tränas under självbestämda former och därför stärker den självbestämmande motivationen 

(Roca, Williams & Ford, 2012; Hornig, Aust & Güllich 2014). 

 

Isolerad fotbollsträning innebär att spelarna tränar med en specifik övning i syfte att finslipa 

en specifik teknisk färdighet. Den typen av fotbollsträning sker utan motståndare och 

innehåller ofta mycket instruktion och feedback från tränaren. Funktionell fotbollsträning är 

den träning som bedrivs med motståndare och därför även ställer krav på spelarnas 

färdigheter i att fatta beslut (Williams & Hodges 2005; Ford, Yates & Williams 2010). Att 

fatta beslut är en perceptuell-kognitiv process som innebär att man uppfattar vad som händer i 

en situation på planen, värderar informationen och fattar ett beslut (Roca, Williams & Ford, 

2012). På senare år har en modell skapats som beskriver generella riktlinjer för de typer av 

träning unga idrottare kan ägna sig åt och vilka utfall dessa olika vägar sannolikt leder till. 

Modellen kallas för Developmental Model of Sport Participation och beskriver olika vägar att 

gå för att nå elitnivå eller motionsnivå inom idrott. Den väg som kallas tidig variation delar in 

utvecklingen i tre olika faser: inledande år (6-12år) som något som bör innehålla mycket 

idrottslek, en del målorienterad träning, tidig variation genom att prova på olika idrotter och 

tidigt engagemang vilket i sig ofta är lika med mycket idrottslek. Därefter följer 

specialiseringsåren (13 - 15) som genomförs i få idrotter, innehåller en del målorienterad 

träning och där idrottslek och tävling är naturliga inslag i träningen. Investeringsåren (16-20  

år) kännetecknas av att de utövas i endast en idrott, innehåller mycket målorienterad träning 

och ökad intensitet i tävling. I en tysk studie undersöktes 52 tyska fotbollsspelare från 

högstaligan, 18 av dessa hade även nått tyska landslaget. Dessutom deltog även 50 spelare 

från fjärde- till sjättedivisionen i studien. Den mest framträdande skillnaden mellan dessa två 

grupper var mängden timmar i spel. Resultaten visade även att elitgruppen hade en större 

andel spel på de organiserade fotbollsträningarna, väsentlig del oorganiserade timmar det vill 

säga spontanspelande under barndomen och tonåren. En annan central del i studien var att de 

18 spelarna som nått landslagsnivå specialiserat sig ca 2 år senare än övriga deltagare i 

studien samt att de spenderat fler timmar i spontanspelande under barndomen (Hornig, Aust 
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& Güllich 2016; Ford et al. 2009). Vidare har man funnit att den mest avgörande faktorn för 

att skaffa sig en god spelförståelse är antalet timmar i vad de kallar fotbollsspecifik lek under 

barndomsåren (6-15 år) (Roca, Ford & Williams 2012). 

 

1.2.5 Tränarens interagerande 

 

Det är många olika faktorer som påverkar idrottares motivation (Vallerand & Losier 1999). 

Av dessa är sannolikt en av de största faktorerna tränaren (Amorose & Anderson-Butcher 

2015). Inom skolvärlden är bra relationer mellan studenter och lärare en faktor som ger 

positiva effekter på studenternas uppförande, hjälpsamhet, acceptans gentemot andra, 

byggande av relationer med andra studenter samt på motivationen. Studenter som rapporterat 

bättre relation med sina lärare samtidigt som lärarna rapporterat bra relation med studenterna 

har uppvisat färre problemrelaterade beteenden för stunden och upp till fyra år senare 

(Raufelder, Scherber & Wood 2016). Liknande upptäckter har gjorts inom idrottsvärlden där 

till exempel förtroende för och vilja till samarbete med sin tränare ökar om idrottare känner 

tillit till tränaren (Zhang & Chelladurai 2013).  

 

Man kan alltså argumentera för att tränare spelar stor roll i hur idrottare upplever sitt 

deltagande motivationsmässigt (Mageau & Vallerand 2003). Många tränarbeteenden har en 

positiv påverkan på idrottares motivation och välmående, men det finns även negativa 

tränarbeteenden. Den amerikanska basketcoachen Bob Knights huvudsakliga approach till att 

motivera var exempelvis att skrämma spelarna. Han trodde att om de var mer rädda för 

honom än för motståndarna skulle det medföra att de presterade bättre. Vanliga argument till 

varför tränarbeteenden som framkallar rädsla hos idrottare skulle vara nödvändiga är att de 

skulle skapa disciplinerade idrottare med karaktär. Forskning på idrottare och tränare visar att 

skrämseltaktiker riskerar att påverka idrottares emotionella hälsa negativt (Bartholomew, 

Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009). 

 

Som tränare kan man ägna sig åt beteenden som mer eller mindre stöttar idrottarnas känsla av 

autonomi. En autonomistödjande tränare ägnar sig åt beteenden som visar förståelse för 

idrottarens tankar och känslor, uppmuntrar till valfrihet och initiativtagande samtidigt som de 

minskar användandet av beteenden som pressar och får idrottarna att känna sig kontrollerade 

(Amorose & Butcher-Anderson 2015; Erickson & Côté 2015; Bartholomew, Ntoumanis & 
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Thøgersen-Ntoumani 2009; Mageau & Vallerand 2003). Kännetecken för en 

autonomistödjande tränarstil kan vara: 

 

• Erbjuda valmöjligheter till spelarna inom vissa ramar. 

• Erbjuda spelarna tydliga och meningsfulla förklaringar till aktiviteter, regelverk och 

gränsdragningar. 

• Visa intresse för och erkänna spelarnas känslor. 

• Erbjuda möjlighet till spelarna att ta initiativ och agera självständigt. 

• Erbjuda feedback som inte upplevs som kontrollerande. 

• Överhuvudtaget se till att inte vara överdrivet kontrollerande eller att upplevas som 

skuldbeläggande i sin kritik. 

• Minimera beteenden som förespråkar ego-involvering. 

 

Motsatsen till autonomistödjande tränarbeteenden kan beskrivas som kontrollerande 

tränarbeteenden. Tränare som är kontrollerande i sin tränarstil ägnar sig åt beteenden som 

pressar idrottare till att tänka, känna och agera på sätt som tränarna önskar (Bartholomew, 

Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009). 

Konkreta exempel på sådana är: 

 

• Materiella belöningar i syfte att manipulera idrottarens beteende. 

• Använda sig av överdriven kritisk feedback i syfte att motivera idrottaren. 

• Försöka kontrollera idrottarnas beteende och liv utanför idrotten. 

• Använda sig av olika uttalanden i syfte att använda tränarens hierarkiska position i 

förhållande till idrottarna för att få idrottarna att lyda (så kallade ”härskartekniker”). 

• Utvärdera idrottarnas prestation genom att jämföra dem med motståndare eller 

lagkamrater. 

• Låta spelarnas prestation styra den mängd uppmärksamhet som ges. 

 

Tränare som vill skapa självständiga spelare med stark självbestämmande motivation bör 

komma ihåg att de positiva effekterna av autonomistödjande tränarbeteenden kanske inte 

visar sig direkt. Prestationsförmågan kan på kort sikt försämras på grund av att idrottarna till 

exempel inte är vana att ha stort inflytande över sin träning vilket inledningsvis kan leda till 

förvirring. Detta tros ofta vara en av de största anledningarna till att tränare utövar ett mer 

kontrollerande ledar- och tränarskap då det har en tendens att öka prestationsförmågan på kort 
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sikt, men då riskerar tränaren att påverka inlärningen negativt på längre sikt. En anledning till 

att prestationsförmågan ökar på kort sikt kan vara för att idrottarna koncentrerar sig extra 

mycket för att till exempel slippa bestraffning (Amorose & Butcher-Anderson 2015; Erickson 

& Côté 2015; Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009; Mageau & Vallerand 

2003). 

 

Fotbollstränarens beteenden under träning har en stor roll i spelarutveckling (Cushion, Ford & 

Williams 2012). Det finns många observationsinstrument som tagits fram för att öka 

förståelsen för hur olika tränarbeteenden påverkar spelarutvecklingen. De 

observationsinstrument som använts hittills är utvecklade för att mäta frekvensen av olika 

beteenden men kvaliteten har inte dokumenterats lika väl. Även om det kan vara värdefullt att 

kategorisera olika beteenden och mäta hur ofta de sker så kan beteendekvaliteten erbjuda 

ytterligare en dimension för att förstå hur tränare påverkar ungdomsidrottare. Flera teorier har 

påpekat vikten av meningen i interaktionen mellan tränare och spelare (Erickson & Côté 

2015). 

 

Tränarens feedback är viktig och påverkar spelarens motivation och prestationsförmåga. Om 

en person får feedback som är uppgiftsorienterad ökar sannolikheten för att denne automatiskt 

utvecklar ett synsätt på kompetens som något föränderligt och påverkbart via ansträngning 

och jämförelse med tidigare försök. Får en person däremot feedback som är mer av den ego-

orienterade sorten så ökar sannolikheten för att personen utvecklar ett synsätt på kompetens 

som något oföränderligt och direkt kopplat till självkänslan (ibid). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att i vilken grad en tränare anses vara autonomistödjande eller 

kontrollerande beror både på vad som sägs och hur det sägs vilket tillsammans skapar den 

psykologiska mening som budskapet får. Samma innehåll har potential att uppfattas som 

beröm, uppmuntran eller negativa kommentarer. Även ur detta perspektiv är det viktigt att 

undersöka den psykologiska mening som tränarens interagerande får för idrottaren (ibid). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur tränaren i ett ungdomsakademilag bedriver 

fotbollsträning och interagerar med spelarna utifrån ett motivations- och inlärningsperspektiv. 

Detta leder fram till följande frågeställningar: 

 

• Utifrån self-determination theory (Deci & Ryan 2000), är tränaren i sitt interagerande 

med spelarna övervägande autonomistödjande eller kontrollerande? 

 

• Utifrån achievement goal theory (Smith et al. 2015), är tränaren i sitt interagerande 

med spelarna övervägande uppgiftsorienterad eller ego-orienterad? 

 

• Hur stor del av fotbollsträningen är isolerad kontra funktionell? 

 

2 Metod 

 

En kvalitativ studie där en fotbollstränare i en ungdomsakademi observerades via systematisk 

observation (Denscombe 2016, s. 295). Fotbollstränarens interageranden med spelarna samt 

huruvida träningsinnehållet var isolerat eller funktionellt observerades. 

 

2.1 Observationsmetod och tillvägagångssätt 

 

Valet av deltagare till studien gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen (Denscombe 2016, s. 

77). En förenings ungdomsakademi tillfrågades via kontakt med akademichef. Efter 

godkännande från akademichefen så anmälde sig en av föreningens tränare till frivilligt 

deltagande. Tränaren var vid tidpunkten för arbetet huvudtränare i ett av föreningens lag, 30 

år gammal och hade varit verksam i föreningen i 12 år. Tränaren hade en avslutad 

kandidatexamen i idrott samt var innehavare av UEFA Advanced Level Diploma.  
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För att besvara studiens frågeställningar har en fotbollstränare under fem träningar filmats 

med kamera av modellen Go PRO Hero + LCD. Kameran placerades på tränares bröstkorg 

med hjälp av en kamerahållare med modellnamn Go PRO Chest Mount och riktades mot 

tränarens ansikte. Tränaren filmades för att påverka träningsmiljön så lite som möjligt 

(Denscombe 2016 s.300). Videomaterialet observerades i efterhand utav en av studiens 

författare (Denscombe 2016 s.295). Videokameran startades när tränaren samlade spelarna 

innan träningsstart ute på planen och stängdes av när tränaren avslutade träningen ute på 

planen. Träningarna som filmades var eftermiddagsträningar och hade olika fotbollsmässiga 

innehåll enligt föreningen och tränarens planering. Tidtagning av funktionell samt isolerad 

övningsform gjordes med ett stoppur i efterhand.  

 

Observationen genomfördes utifrån observationsinstrumentet Assessment of Coaching Tone 

(ACT Erickson & Côté 2015). För att få tillgång till observationsinstrumentet kontaktades 

författarna till ACT via email. 

 

2.2 Assessment of Coaching Tone 

 

ACT klassificerar olika typer av tränarbeteenden och den psykologiska mening som dessa 

skapar i interagerandet med spelarna. Instrumentet är utformat för att observera tränare i 

idrottssammanhang under både träning och match. Nio typer av synliga och hörbara 

tränarbeteenden kodas och den psykologiska mening som dessa skapar bedöms och delas in i 

övervägande autonomistödjande eller kontrollerande samt om de bidrar till att skapa ett 

motivationsklimat som är övervägande prestationsorienterat eller resultatorienterat (Erickson 

& Côté 2015).  
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Definitioner av dimensionerna i observationsinstrumentet (Erickson & Côté 2015) översatta 

till svenska är: 

 

1. Organization: Kommunicerande om träningsövningar och spelaraktioner där syftet 

inte är att direkt påverka prestationen. 

2. Instruction/Feedback: Instruktion eller feedback på spelarens tekniska- eller taktiska 

utförande. 

3. Positive evaluation/encouragement (Verbal eller icke- verbal): Positiv reaktion eller 

uppmuntran från tränaren riktat mot spelarens rörelse eller prestation. 

4. Negative evaluation: Icke teknikinriktad negativ reaktion från tränaren på ett oönskat 

utförande. 

5. Mental skills: Kommunicerande om spelarens psykologiska färdigheter, egenskaper, 

kvalitéer eller liknande som kan kopplas till prestationen. 

6. Social/Moral Behavior: Kommunicerande angående spelarens interaktion med andra 

spelare som inte har med idrottsspecifika prestationsförmågan att göra. 

7. Non- sport Communication: Kommunicerande med spelaren om sådant som inte är 

direkt kopplat till uppgiften, prestationen eller personlig utveckling i den specifika 

situationen. 

8. Observation: Observerande utan att kommunicera. 

9. Not engaged: Inte involverad/sysselsatt i träningen (exempelvis: samtalar med andra 

tränare om sådant som inte handlar om pågående övning). 

10. Uncodable: Ej kodbart beteende. 
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Figur 1 - Observationsinstrumentet i sin helhet (Erickson & Côté 2015). 
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I kategorierna 1- 6 undersöks om tränarens interagerande skapar en ton som är Autonomy 

Supportive, Neutral eller Controlling och kategori 2- 6 undersöker även om interagerandet 

bidrar till att skapa en ton som är Mastery-, Neutral eller Ego- Oriented. Kategori 7 delas in i 

om interagerandet är personinriktat eller generellt vilket innebär att tränaren samtalar med 

spelaren om händelser utanför idrotten kopplat till spelaren eller något allmänt (Erickson & 

Côte 2015). 

 

 

 



17 

 

 

 

Figur 2 – Beskrivning av kodningskriterier för Tone Modifier Codes 1-3 (Erickson & Côté 

2015). 
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Figur 3 – Beskrivning av kodningskriterier för Tone Modifier Codes 4-6 (Erickson & Côté 

2015). 
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2.3 Validitet och reliabilitet 

 

Observationsinstrumentet är validitets- och reliabilitetstestat (Erickson & Côté 2015). ACT är 

uppbyggt med utgångspunkt i Brewer och Jones flerstegsprocess för att skapa valida 

observationsinstrument för idrottsforskning (Erickson & Côtè 2015).  

 

Pilotstudier genomfördes två gånger i syfte att stärka validitet och reliabilitet på det sättet att 

observatören fick öva på observation med hjälp av instrumentet samt att fotbollstränaren och 

spelarna fick möjlighet att vänja sig vid kameran (Denscombe s.237). Observationerna 

genomfördes i efterhand via analys av insamlat videomaterial vilket gav observatören 

möjlighet att själv välja tid och plats för observation. Därmed fanns möjligheten att pausa och 

spola tillbaka videomaterialet vid tveksamheter. 

 

2.4 Etiska ställningstaganden 

 

Fotbollstränaren informerades om studiens syfte, tillvägagångssätt och om möjligheten att 

avbryta sitt deltagande när som helst under arbetets gång samt om att anonymitet garanteras 

vilket är i linje med forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002).  Även spelarna samt 

spelarnas föräldrar i fotbollslaget informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Utöver detta behandlades all data kring deltagarna konfidentiellt. Den information samt de 

resultat som registrerades används inte utanför studiens syfte, vilket även detta är i linje med 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
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3. Resultat 

3.1 Tidfördelning fotbollsträning 

 

Totalt så observerades 375 träningsminuter på planen. 54 minuter (14,4 %) av dessa var tid 

mellan övningarna och resterande 321 minuter (85,6 %) var tid i övningar. Av dessa 321 

minuter är fördelningen mellan funktionell och isolerad övningsform 304 minuter (95 %) i 

funktionell form och 17 minuter (5 %) i isolerad form. 

 

3.2 Tränarens Interagerande 

 

Nedan kommer frekvensen av tränarens interageranden med spelare att presenteras i 

procentform. Andelarna av de olika typerna av interagerande presenteras först som helhet 

över de 5 träningspassen och sedan presenteras de för syftet mest intressanta resultaten. 

 

3.2.1 Autonomy Supportive 

 

Totalt sett observerades 1312 interaktioner under de 5 träningstillfällena. Av dessa var 158st 

Autonomy supportive, 550st Neutral och 604st Controlling. Se figur 4. 
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 Figur 4 – Procentuell fördelning av tränarens interageranden i de olika kategorierna 

Autonomy supportive, Neutral och Controlling under 5 träningstillfällen. 

 

3.2.2 Evaluation Climate 

 

Totalt sett observerades 840st Evaluation-related feedback under de 5 träningstillfällena. Av 

dessa var 168st Mastery-oriented, 276st neutral och 396st Ego-oriented. Se figur 5. 
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Figur 5 – Procentuell fördelning av tränarens Evaluation-related feedback i de olika 

kategorierna Mastery, Neutral och Ego under 5 träningstillfällen. 

 

3.2.3 Sammanställning 

 

I tabell 1 och tabell 2 finns en sammanställning av alla observerade tränarinteraktioner samt 

all Evaluation-related feedback i de olika kategorierna under 5 träningstillfällen i frekvens- 

och procentform. 
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Tabell 1 – Frekvensen av tränarens interageranden i de olika kategorierna Autonomy 

Supportive, Neutral och Controlling samt tränarens Evaluation-related feedback i 

kategorierna Mastery-, Neutral- och Ego-oriented under 5 träningstillfällen. 

      

Tränarens 

interageranden       

Innehåll 
Autonomy 

Supportive Neutral Controlling Mastery Neutral Ego 

  Frekvens Frekvens Frekvens Frekvens Frekvens Frekvens 

Organization 33 217 222      

Instruction/Feedback 87 12 278 125 116 136 

Positive 

Evaluation/Encouragement 
36 283 13 36 130 166 

Negative Evaluation 0 30 85 4 19 92 

Mental Skills 0 0 1 1 0 0 

Social/Moral Behaviour 2 8 5 2 11 2 

 

 

Tabell 2 – Procentuell fördelning av tränarens interageranden i de olika kategorierna 

Autonomy Supportive, Neutral och Controlling samt tränarens Evaluation-related feedback i 

de olika kategorierna Mastery-, Neutral- och Ego-oriented under 5 träningstillfällen. 

      

Tränarens 

interageranden       

Innehåll 
Autonomy 

Supportive Neutral Controlling Mastery Neutral Ego 

  % % % % % % 

Organization 7 46 47      

Instruction/Feedback 23 3 74 33 31 36 

Positive 

Evaluation/Encouragement 
11 85 4 11 39 50 

Negative Evaluation 0 27 73 3 17 80 

Mental Skills 0 0 100 100 0 0 

Social/Moral Behaviour 13 53 33 13 73 13 
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4. Diskussion 

 

Syftet med studien var att utifrån ett motivations- och inlärningsperspektiv undersöka hur 

tränaren bedriver fotbollsträning och interagerar med spelarna utifrån motivationsteorierna 

SDT och AGT. 

 

Den fotbollsträning som bedrevs var till 95% funktionell vilket innebär att träningsformen i 

sig erbjuder spelarna möjlighet att utveckla såväl tekniska färdigheter som perceptuella- 

kognitiva färdigheter. Funktionell fotbollsträning innebär som tidigare nämnts att träningen 

innefattar motståndare vilket i sig ställer krav på att spelarna fattar egna beslut. 

Beslutsfattandet ute på fotbollsplanen är en perceptuell-kognitiv process som innebär att 

spelaren uppfattar vad som händer i en situation på planen, värderar informationen och 

därefter fattar ett beslut (Vickers 2007 s. 162 ff). 

 

Utifrån ungdomsakademiers huvudsyfte som är att utveckla a-lagsspelare kan den aktuella 

tidfördelningen mellan funktionell och isolerad träning anses fördelaktig för att utveckla alla 

områden som krävs för att bli elitspelare, dock behöver sannolikt tidfördelningen varieras 

beroende på vilken ålder spelarna har och vilken skicklighetsnivå de för tillfället besitter 

(Roca, Williams & Ford 2012). 

 

Resultaten visar även att tränarens interagerande är övervägande kontrollerande sett över de 5 

träningstillfällena (figur 4). Totalt sett var 46% av tränarens interaktioner kontrollerande och 

12% autonomistödjande. Utifrån ett motivationsperspektiv kan konsekvensen bli att spelarna 

utvecklar en mer kontrollerad motivation. Kontrollerad motivation kan på kort sikt hjälpa 

utveckling men om tränarens interagerande över tid är mer kontrollerande än 

autonomistödjande försämras sannolikt spelarnas möjlighet till att utveckla självbestämmande 

motivation vilket i sig riskerar att negativt påverka chansen till hållbar och långsiktig 

utveckling (Amorose & Butcher-Anderson 2015). En åttaårig spelare som alltid belönas med 

en glass efter matcher där han gjort mål riskerar att inte få möjlighet att utveckla 
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självbestämmande motivation i samma utsträckning som om han inte fått det, däremot finns 

en chans att hans prestationsförmåga på kort sikt ökar eftersom han anstränger sig extra varje 

träning och match för att få belöningen (Deci & Ryan 2000). 

 

Tränarens Evaluation-related feedback var totalt sett över de 5 träningstillfällena övervägande 

resultatorienterad (figur 5). I den totala sammanställningen av observationerna så visar 

resultatet att 47% av all tränarens interaktion gentemot spelarna framhäver beteenden som är 

resultatorienterade och 20% av alla interaktioner framhäver beteenden som är 

uppgiftsorienterade. Detta betyder att tränaren ofta fokuserar sin feedback på själva resultatet 

av en aktion, alltså huruvida den är lyckad eller misslyckad vilket i sig skapar stor betydelse 

hos spelarna för vad som anses vara framgång (Erickson & Côté 2015). Tränarens totala 

påverkan på motivationsklimatet ser omedelbart ut att ha en negativ effekt på spelarna utifrån 

ett motivationsperspektiv, dock så krävs en närmare granskning av resultaten för att skapa sig 

en djupare förståelse för hur tränaren påverkar motivationsklimatet och även hur tränaren 

skulle kunna öka chansen för att spelarna utvecklar en mer självbestämmande motivation. 

 

I kategorin Organization skapar tränarens interaktioner med spelarna till 47% en 

kontrollerande psykologisk mening och till 7% en autonomistödjande psykologisk mening. 

Detta får en stor påverkan för det totala resultatets fördelning mellan autonomistödjande och 

kontrollerande. Man skulle kunna argumentera för att Organization i sin natur är och bör vara 

kontrollerande i fotbollsträning eftersom att tränare i fotbollsakademier bör inneha kompetens 

att skapa övningar som är till fördel för spelarnas utveckling. Spelarnas förväntning är 

sannolikt att tränaren kommer med en planerad träning där övningarna är uppbyggda utifrån 

vad laget och individen behöver träna på och därför minskar förmodligen risken att spelarna 

upplever detta lika påtvingat som när till exempel Instruction/Feedback blir mer 

kontrollerande.  

 

Feedback kan tveklöst spela en viktig roll i en inlärningsprocess och hur den påverkar 

spelarnas motivation är intressant ur inlärnings- och utvecklingssynpunkt (Hodges & 

Williams 2012 s. 176). Under kategorin Instruction/Feedback ligger sannolikt en av den 

observerade tränarens största utvecklingspotentialer för att påverka motivationsklimatet i 

riktning mot att bli mer uppgiftsorienterat. Av alla interaktioner i denna kategori var 74% 

kontrollerande, 23% autonomistödjande samt 3% neutrala. Detta innebär bland annat att 

tränaren i liten grad ger spelarna möjlighet att välja mellan olika lösningar på ett problem, inte 
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visar förståelse och acceptans för spelarnas beslut eller att frågeställningar från tränaren 

endast har en lösning som är tränarens förutbestämda uppfattning. 

 

Interagerandet från tränaren uppfattas helt enkelt av spelarna som att tränaren är den suveräna 

beslutsfattaren (Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009; Erickson & Côté 

2015). Vidare så innebär detta resultat också en risk för att spelarna känner sig mindre 

kompetenta då deras egna lösningar inte värdesätts samtidigt som misslyckade tekniska 

utföranden korrigeras med instruktioner om hur det borde utföras för att lyckas. Vid en 

ökning av autonomistödjande interaktioner skulle inte bara dessa ovan nämnda punkter få en 

möjlighet att justeras till det bättre, utan också chansen till att spelarna får en förbättrad 

självkänsla och minskad rädsla för att göra fel (Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-

Ntoumani 2009). 

 

Interaktioner med innehållet Negative Evaluation observerades vid totalt 115 tillfällen och 85 

av dessa skapade en kontrollerande psykologisk mening (den innebörd som interaktionen får 

för spelaren). 92 st interaktioner var resultatorienterade medan 4 st var uppgiftsorienterade 

(Tabell 1). Negative Evaluation innebär att tränaren verbalt och via kroppsspråk utvärderar en 

spelares fotbollsmässiga felbeslut eller tekniska misslyckanden som negativa under träning. 

Eftersom ungdomsakademiers huvudsyfte är att utveckla a-lagsspelare kan man utifrån ett 

motivationsperspektiv fråga sig hur effektivt denna typ av interagerande från tränaren är då 

konkret information till spelaren om hur den kan förbättra sin prestation utelämnas. Eftersom 

den psykologiska mening som skapades övervägande var kontrollerande och 

resultatorienterad bidrog tränarens interagerande vid dessa 115 tillfällen sannolikt inte till att 

spelarna gavs optimala förutsättningar till att skapa självbestämmande motivation. Andra 

problem med denna typ av interagerande kan vara att det kan få spelarna att känna sig 

inkompetenta och riskerar att skapa ilska, skam, skuld eller ledsamhet vilket kan leda till att 

de fokuserar på tränarens reaktion eller sin egen upplevda otillräcklighet istället för uppgiften 

vilket i sin tur förhindrar inlärning (Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009; 

Hodges & Williams 2012 s. 181). 

 

Positiv feedback är något som redan diskuterats som positivt för utveckling. Det 

interagerande som observerades enskilt flest gånger (283) var Neutral Positive 

Evaluation/feedback. Hur en idrottare upplever feedback från tränaren kan ha stor påverkan 

på idrottarens motivation. Ett antal studier pekar på förbättrad inlärning och motivation hos 
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idrottare då yttre feedback från inflytelserika personer (exempelvis tränare) kommer i 

samband med lyckade aktioner istället för misslyckade aktioner (Mouratidis, Lens & 

Vansteenkiste 2010; Carpentier & Mageau 2013). Fördelarna kan exempelvis vara ökad 

känsla av kompetens och fortsatt intresse för uppgiften (Hodges & Williams 2012 s. 177). I 

relation till antalet observerade interaktioner i kategorin Negative Evaluation (115) kan man 

konstatera att tränaren i fråga är övervägande positiv vilket i sig kan ses som något positivt för 

spelarnas möjlighet att utveckla självbestämmande motivation. När man tittar närmare på 

resultatet så kan man dock se att 50% av all Evaluation-related Feedback i kategorin Positive 

Evaluation/Encouragement är resultatorienterad. Detta innebär sannolikt att spelarna ofta får 

positiv feedback när resultatet av en aktion är lyckad. Dessa siffror tillsammans med dem som 

redogjorts för tidigare kring Negative Evaluation skapar sannolikt grunden i det 

resultatorienterade klimatet som observerats utifrån observationsinstrumentet. 

 

Mental Skills innebär interaktioner som rör spelares psykologiska färdigheter kopplat till 

prestation. Dessa interaktioner kan innehålla uttalanden om generella psykologirelaterade 

uttryck som fokus, självförtroende och mental tuffhet men även uttalanden om specifika 

strategier för utvecklandet av psykologiska färdigheter som till exempel inre samtal, 

visualisering och målsättning. Social/Moral Behavior handlar om interaktioner som inte syftar 

mot direkt förbättring av fotbollsprestation utan rör spelares beteende och uppförande 

gentemot varandra. Interaktionerna kan innehålla generella uttryck angående moraliska 

aspekter som till exempel att visa respekt, stötta, visa empati och förståelse för andra men kan 

även innebära uppmuntran från tränaren när spelare hjälper andra spelare genom att till 

exempel erbjuda varandra instruktion eller feedback. Tränarens interagerande måste här vara 

kopplat till annat än fotbollstekniskt- och/eller taktiskt utförande. Mental Skills observerades 

vid ett tillfälle och Social/Moral Behavior observerades vid 15 tillfällen vilket betyder att 

dessa två innehåll endast utgjorde 16 av 1312 observerade interaktioner. 

 

Tänkbara anledningar till detta och hur det kan påverka spelarnas motivation och inlärning 

kan anses intressant utifrån studiens syfte. Mental Skills observerades som sagt endast vid ett 

tillfälle vilket kan bero på olika orsaker. Exempelvis skulle detta kunna bero på att 

beslutsfattare inom föreningen inte är utbildade inom idrottspsykologi och därför inte 

värdesätter detta område när man anställer eller utbildar tränare. Detta skulle i sin tur kunna 

bidra till att tränarna inte vet hur de i praktiken kan gå till väga för att hjälpa spelare att 

utveckla psykologiska färdigheter. För att få kännedom om hur spelare använder sig av 
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exempelvis målsättning och inre samtal krävs att tränaren visar intresse för spelarnas 

perspektiv. Tränare som genom sina interaktioner övervägande skapar resultatorientering och 

dessutom övervägande skapar en kontrollerande psykologisk mening kommer sannolikt bidra 

till att spelare upplever att tränaren lägger liten vikt vid att intressera sig för hur de tänker och 

känner (Bartholomew, Ntoumanis & Thøgersen-Ntoumani 2009). Detta i sin tur kan göra att 

spelarna i liten utsträckning delar med sig av hur de tänker i samband med olika aktioner. Om 

en tränare sällan tar reda på varför en spelare gjorde som den gjorde så kan man argumentera 

för att det är omöjligt för tränaren att hjälpa spelaren att utveckla psykologiska färdigheter 

som till exempel kommunikation eller koncentration. En tränare som exempelvis ofta styr 

spelarnas beslutsfattande med kontrollerande instruktion försvårar sannolikt spelarnas 

möjlighet att utveckla färdigheter som att sätta mål och reflektera eftersom det inte 

uppmuntras av tränaren (ibid). Tänkbara anledningar till att en tränare ägnar sig åt sådana 

beteenden skulle kunna vara brist på utbildning inom området idrottspsykologi och att 

han/hon därför inte värdesätter att behandla spelaren som en kapabel beslutsfattare.   

 

Social/Moral Behavior observerades endast vid 15 tillfällen. Tänkbara orsaker till den låga 

frekvensen skulle kunna handla om att tränaren inte värdesätter den typen av beteenden eller 

att han värdesätter dem men inte vet hur han bör uppmärksamma dem. En tänkbar långsiktig 

effekt av att Social/Moral Behavior är så underrepresenterat i resultatet skulle kunna vara att 

det bidrar till ett resultatorienterat motivationsklimat. Detta till exempel eftersom tränarens 

interagerande under träning inte uppmuntrar spelarna till samarbete eller att hjälpa varandra 

vilket i AGT är en av riktlinjerna för att skapa ett uppgiftsorienterat motivationsklimat (Smith 

et al. 2015). 

 

4.1 Metoddiskussion 

 

Systematisk observation har sitt ursprung i socialpsykologin och främst i studier som 

undersöker interaktionen mellan deltagare i miljöer som exempelvis skolans klassrum. Den 

bygger på direkt visuell evidens genom att observera händelser när de inträffar. Poängen är att 

observera saker som de normalt inträffar och inte som de inträffar i manipulerade testmiljöer. 

En av fördelarna med systematisk observation är att den registrerar vad människor gör till 

skillnad från vad de säger att de gör. Ett observationsschema bidrar till objektivitet i 

observationen eftersom det innebär ett systematiskt ramverk att hela tiden förhålla sig till. 
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Observationsprocessen är däremot komplicerad samt känslig för påverkan av personliga 

faktorer hos observatören. Denna metod har också en begränsning eftersom den är inriktad på 

observation av synliga beteenden och händelser. Således beskriver den vad som inträffade 

men inte varför och detta innebär en risk för att slutsatser blir alltför förenklade (Denscombe 

2016, ss. 293-303). 

 

Assessment of Coaching Tone (ACT, Erickson & Côté 2015) är ett observationsinstrument 

som har sin teoretiska utgångspunkt i SDT och AGT. Forskarna bakom ACT genomgick 

existerande forskning och teorier rörande coaching tone och identifierade att flera av dessa 

nämnde den psykologiska meningen som något centralt för skapandet av självbestämmande 

motivation, psykologisk utveckling och välmående. Med detta som fundament bör 

instrumentet vara lämpligt i relation till syftet med arbetet samtidigt som det även erbjuder ett 

djup i vad som sägs av tränaren jämfört med observationsscheman som till exempel Coaches 

Analysis Intervention System (CAIS, Cushion et al. 2012) som snarare är utformat för att mäta 

frekvensen av det pedagogiska innehållet i tränarens beteenden. Instrumentet ACT är 

validitets- och reliabilitetstestat främst av författarna med hjälp av kollegor inom idrottens 

värld i form av tränare och forskare. 

 

Samtidigt som det finns en fördel i instrumentets djup om man vill undersöka hur en tränare 

påverkar sina spelares psykologiska upplevelse av interaktionen så finns ett problem. 

Eftersom större tolkningsfrihet ges till observatören så ökar också risken för att observatören 

påverkar resultatet. Detta innebär förmodligen att observationen riskerar att bli mer subjektiv. 

Detta har man försökt lösa med hjälp av observatörsträning. Observatörerna som deltog i 

framtagningen av ACT tränades under en period av författarna för att lära sig observera med 

instrumentet (Erickson & Cote 2015). 

 

En av studenterna som gjort uppsatsen var vid denna tid verksam i en ungdomsakademi vilket 

påverkade urvalet utifrån bekvämlighetsprincipen. Tränare att observera och miljö att utföra 

videoupptagningen i ansågs som en konsekvens av detta vara det mest tids- och 

kostnadseffektiva. Tränaren i fråga fick av en slump reda på att studien skulle genomföras 

inom föreningen och anmälde sig frivilligt. 

 

Studiens omfång var 5 träningstillfällen med videoupptagning från träningens start ute på 

planen och till träningens slut ute på planen. Träningarna som filmades hade olika teman och 
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var inte specifikt utvalda med hänsyn till innehåll vilket bör vara till gagn för studiens 

spegling av en normal träningsvecka med det valda akademilaget. Det bör ses som positivt att 

studien omfattade 5 träningstillfällen istället för 1 då man sannolikt skaffar sig en mer verklig 

bild av hur träningsmiljön ser ut. Även om 5 träningstillfällen observerats så föreslås ändå ett 

större omfång för en ännu bättre skildring av verkligheten. Ett större omfång skulle kunna 

innebära observation av fler träningar men även av tiden i omklädningsrummet före och efter 

träning eftersom det i stor utsträckning också är representativt för vilken typ av 

motivationsklimat som tränaren präglar. Ett annat förslag på förbättring är att även väva in 

matcher i observationen då det precis som träning påverkar spelarnas upplevelse av sin 

tränare (Smith et al. 2015). Videoupptagningen gjordes med en kamera vinklad mot tränarens 

ansikte. Detta gav en tydlig bild av tränarens ansiktsuttryck och ljudupptag av verbal 

kommunikation. En nackdel med det perspektivet var att observatören inte hade möjlighet att 

ta tränarens hela kroppsspråk i beaktning. En annan nackdel med perspektivet var att man tog 

liten hänsyn till spelarnas reaktioner eftersom man endast vagt kunde höra deras verbala 

reaktioner i vissa sekvenser. Kameran kan även påverka studien negativt eftersom att risken 

finns att tränaren samt spelarna agerade annorlunda med en kamera på tränarens bröst då det 

inte är något tränaren normalt har monterat på bröstet (Denscombe 2016, s. 300). 

 

En fördel med observationen var att den gjordes i efterhand med möjlighet att stoppa och 

spola tillbaka videofilmen vid tveksamheter. Detta stärker sannolikt objektiviteten och 

tillförlitligheten i resultatet eftersom observatören hade mindre tidspress att kategorisera 

beteenden jämfört med om observationen genomförts i realtid på planen. Med detta 

tillvägagångssätt så kan när, var och hur observationen genomförs väljas av observatören och 

detta bör ge bättre förutsättningar för ett mer objektivt resultat (Denscombe 2016, s. 294). 

Observatören i studien är som tidigare nämnts verksam i föreningen och har en kännedom om 

den observerade tränaren sedan tidigare. Detta kan både vara positivt och negativt. Positivt ur 

det perspektivet att han enklare kan uppfatta intentionen bakom tränarens interagerande med 

spelarna men negativt utifrån det faktum att det finns risk för att observatören skaffat sig en 

förförståelse eller förutfattad mening om tränarens beteenden som är felaktig. Det fanns en 

språklig begränsning i studien eftersom endast en av studenterna kunde språket. Detta ledde 

till att endast en observatör fanns tillgänglig där det sannolikt hade inneburit en bättre validitet 

om 2 observatörer genomgått data. Ett annat problem med observationen var att observatören 

inte hade tillgång till tidigare nämnd observatörsträning vilket möjligen innebar att 

kompetensen på instrumentet hos observatören var lägre. 
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4.2 Avslutande diskussion 

 

Resultatet visar att tränaren under de 5 träningspassen i sina interaktioner med spelarna 

övervägande skapade en kontrollerande psykologisk mening. Utifrån SDT bidrar dessa 

interaktioner sannolikt till att spelarna inte ges optimala möjligheter att skapa 

självbestämmande motivation. Med syfte att förbättra spelarnas inlärning och därmed även 

utvecklingsmöjligheter vore det sannolikt vägvinnande för tränaren att anamma en ledarstil 

som är övervägande autonomistödjande. Tränaren skulle på det sättet kunna påverka resultatet 

och därmed spelarnas möjlighet att skapa självbestämmande motivation. I kategorin 

Organization finns potential att utifrån SDT förbättra resultatet genom att öka frekvensen av 

autonomistödjande interaktioner (Erickson & Côté 2015). Detta skulle kunna innebära att 

tränaren till exempel avsätter delar av eller hela träningspass ett par gånger i veckan åt att 

spelarna själva får planera övningar för att utveckla tekniska och taktiska färdigheter på egen 

hand och eventuellt med stöd eller handledning från tränaren. Mindre insatser som att 

spelarna själva får avgöra vem som ska ha vilken position i en övning kan också enkelt 

appliceras på träningsveckan.  

 

Instruction/ Feedback är ett område där den observerade tränaren har förbättringspotential. 

23% av all instruktion och feedback får en autonomistödjande psykologisk mening för 

spelarna och 74% en kontrollerande psykologisk mening. Som tidigare argumenterat för har 

yttre feedback tre viktiga funktioner för utveckling: att främja inlärning av nya färdigheter, 

förbättra prestationsförmågan för redan inlärda färdigheter och som motivation till att fortsätta 

träna på en färdighet eller till fortsatt deltagande (Hodges & Williams 2012, s. 3 f). Den 

observerade tränaren skulle kunna använda sig av vissa metoder för att skapa fler 

autonomistödjande interaktioner med spelarna. Ett exempel på en sådan metod skulle kunna 

vara att under spelsekvenser i träning ge spelarna valmöjligheter för att lösa ett problem 

genom frågor där ett ärligt svar från spelaren tillåts utan att tränaren efteråt värderar huruvida 

svaret han får är rätt eller fel. Även om tränaren anser att spelarens förslag på hur han vill lösa 

problemet är dåligt så bör han tänka på processen vilket i detta fall skulle innebära att spelaren 

ifråga får tillåtelse att testa sin egna lösning för att i ett senare skede ta upp frågan igen med 

spelaren med samma metodik i hopp om att spelaren kommit till nya insikter. Ett annat 

exempel är att i efterhand fråga spelaren om ett beslut han tog i en spelsituation och vad som 
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fick honom att ta just det beslutet. Detta för att få spelaren att resonera med sig själv över hur 

han beslutade sig för att lösa situationen. Att uppmuntra kreativitet, risktagande samt 

självständigt problemlösande genom positiv feedback är ett tredje exempel.  

 

Utifrån AGT visar resultatet att tränaren i interaktionen med spelarna bidrar till att skapa ett 

motivationsklimat som är övervägande resultatorienterat vilket förmodligen ökar risken att 

spelarna utvecklar en mer resultatorienterad målorientering. På så sätt riskerar tränaren att via 

sina interaktioner bidra till att förhindra spelarens inlärning genom att exempelvis flytta 

spelarnas fokus från uppgiften till faktorer som för spelaren inte är påverkbara i samma 

utsträckning. Ett exempel på en sådan faktor kan vara att spelaren fokuserar på utfallet av sin 

aktion, alltså huruvida den lyckades eller inte. Mer effektivt för inlärningen i samband med en 

misslyckad aktion är om tränarens interagerande främjar att spelaren reflekterar över vad som 

gjorde att han misslyckades för att nästa gång han hamnar i en liknande situation på egen 

hand kunna förbättra utförandet. På liknande sätt kan tränarens interagerande i samband med 

en lyckad aktion främja att spelaren reflekterar över vad i utförandet som ledde till att utfallet 

blev lyckat, på så sätt bidrar tränaren via interaktionen till ett mer uppgiftsorienterat 

motivationsklimat, förbättrar sannolikt även spelarens inlärning och underlättar för att 

spelaren ska kunna skapa självbestämmande motivation.   

 

Det Evaluation Climate som tränaren skapar via sina interaktioner som berör kategorin 

Instruction/Feedback är enligt studiens resultat relativt jämnt fördelat mellan Mastery-, 

Neutral och Ego. För att oftare skapa en uppgiftsorienterad psykologisk mening och mer 

sällan skapa en resultatorienterad psykologisk mening skulle tränaren i samband med 

Instruction/Feedback kunna vara mer noggrann med att koppla sitt interagerande till 

utförandet och spelarens intention med utförandet av aktionen istället för utfallet av aktionen. 

Genom att fråga spelaren hur den tänkte i samband med en aktion kan tränaren genom sitt 

interagerande stimulera till att spelaren reflekterar över vad den gjort, varför den gjorde som 

den gjorde och hur den anser sig kunna göra för att förbättra eller upprätthålla samma kvalité 

på sin aktion nästa gång en liknande situation uppstår. Om tränaren oftare ägnar sig åt ovan 

beskrivna metod så bidrar det troligtvis till att spelarna upplever en mer uppgiftsorienterad 

psykologisk mening, vilket sannolikt främjar inlärning och skapar självbestämmande 

motivation.  
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Resultaten visar att tränaren vid 332 tillfällen under de 5 träningspassen via sina interaktioner 

ägnar sig åt Positive Evaluation/Encouragement vilket innebär att han utan att ge konkreta 

fotbollstekniska- eller taktiska instruktioner reagerar positivt på en eller flera spelares aktioner 

alternativt förmedlar en framtidstro inför kommande ageranden. Vid 115 tillfällen reagerar 

tränaren negativt på en eller flera spelares aktioner vilket innebär att han ägnar sig åt Negative 

Evaluation. 80% av dessa interaktioner skapar en resultatorienterad psykologisk mening 

vilket innebär att tränaren reagerar negativt på en aktion med negativt utfall. För att skapa mer 

effektiv inlärning vore det sannolikt bättre att ge instruktion eller feedback vid en misslyckad 

aktion snarare än att bara reagera negativt.                                  

 

Även om studiens resultat visar på hur tränaren interagerar med spelarna under 5 träningspass 

så är det endast en indikation på det totala motivationsklimat som tränaren kan skapa eftersom 

träningen endast är en del av interaktionen med spelarna. Observation bör även göras i 

omklädningsrum och allmänt umgänge med spelare vid sidan av planen samt i matchsituation 

för att få en tydligare bild. För att få en ytterligare mer tillförlitlig bild av spelarnas 

inlärningsmiljö så kan det anses relevant att genomföra liknande studier i större skala. Det 

skulle till exempel kunna innebära observationer av alla föreningens tränare och ledare för att 

undersöka fler inflytelserika personer i spelarnas inlärningsmiljö. Dessa personer innefattar 

inte bara fotbollstränare utan även fysioterapeuter, idrottspsykologer och beslutsfattare. 

Denna typ av undersökning kan vara intressant för akademiansvariga då informationen kan 

användas som utvärderingsunderlag inom verksamheten. Informationen kan användas som 

verktyg för att skapa inlärningsmiljöer som stärker den självbestämmande motivationen hos 

spelarna och på så vis även öka chansen att uppnå det viktigaste målet med verksamheten - att 

utveckla spelare bra nog att ta en plats i föreningens förstalag. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka hur tränaren i ett ungdomsakademilag bedriver 

fotbollsträning och interagerar med spelarna utifrån ett motivations- och inlärningsperspektiv. 

Detta leder fram till följande frågeställningar: 

• Utifrån self-determination theory, är tränaren i sitt interagerande med spelarna 

övervägande autonomistödjande eller kontrollerande? 

• Utifrån achievement goal theory, är tränaren i sitt interagerande med spelarna 

övervägande uppgiftsorienterad eller ego- orienterad? 

• Hur stor del av fotbollsträningen är isolerad kontra funktionell? 

Vilka sökord har du använt? 

Motivation, SDT, Self-determination theory, Self determination theory and coach behavior, 

Self-determination, teatcher-student relationship, Controlling strategies and self 

determination, Coaches behaviour, Behaviour, Systematic observation, Coaches 

observation, Autonomy, Autonomy supportive, Autonomy support, autonomy support and 

coaching, Goal pursuits and self determination theory, Achievement goal theory, AGT, 

Deliberate play, Deliberate practice, teacher- student interaction. 

 

Var har du sökt? 

PubMed, SportDiscus (via GIH- bibliotekets hemsida) 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

*Self determination theory and coach behavior *Controlling strategies and self determination 

*Goal pursuits and self determination theory *Deliberate practice *Motivation *Teacher- 

student interaction  

 

 


