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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en resultatorienterad träningsmiljö tar sig i 

uttryck i ett lag med pojkfotbollsspelare. 

1. Vad karaktäriserar den resultatorienterade miljön? 

2. Hur upplevs träningsmetodiken av barnen?  

3. Påverkar ett resultatorienterat klimat barnens inre respektive yttre motivation? 
 

Metod 

I studien deltog 19 fotbollsspelare födda år 2000. Under en femveckorsperiod genomfördes 

nio träningspass i ett resultatorienterat motivationsklimat där spelarnas prestationer 

stimulerades och utvärderades utifrån uppnådda resultat i övningar (vinster eller förluster). 

Laget hade sedan tidigare inte arbetat med en resultatorienterad träningsmetodik. I studien 

iscensattes en förändring och ett nytt klimat. Som metod användes deltagande observation 

samt frågeformulär. 
 

Resultat 

Den resultatorienterade miljön karaktäriserades av att barnen i stor utsträckning jämförde sig 

med, och blev tillfredsställda av att besegra, andra. Att vinna var således det som räknades 

och för att nå det målet brukade barnen bland annat fusk och kom på olika taktiker som skulle 

gynna det egna laget. 

   Att vinna, ”utklassa” och hamna högre upp i den totala poängställningen var det som gav 

spelarna tillfredsställelse och, om inte detta blev verklighet, framkom en viss frustration och 

besvikelse hos spelarna.  

   Inga förändringar när det gällde spelarnas motivation kunde konstateras. Dock visade vissa 

tendenser att spelarna upplevde motivationsklimatet som mer resultatorienterat efter studiens 

avslutande. 
 

Slutsats 

Den här studien kan fastslå att tränaren i allra högsta grad kan påverka sina adepter genom 

motivationsklimatet och bestämma vad som är accepterat, eftersträvansvärt och viktigt. 

Implikationerna blir således att tränarens pedagogiska roll i barn- och ungdomsidrotten bör 

uppmärksammas då denna roll får konsekvenser för barnens idrottande.  



 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ................................................................................................................................. 1	  

1.1	  Introduktion ...................................................................................................................... 1	  

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 3	  

1.3 Forskningsläge ................................................................................................................. 4	  

1.4 Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 8	  

1.5 Teoretisk inspiration ......................................................................................................... 8	  

1.5.1 Idrottslogikerna ......................................................................................................... 8	  

1.5.2 Målinriktad prestationsmotivation .......................................................................... 10	  

2 Metod .................................................................................................................................... 11	  

2.1 Urval ............................................................................................................................... 11	  

2.2 Interventionens och träningsinnehållets utformning ...................................................... 12	  

2.2.1 Tränar- och observatörsrollen ................................................................................. 13	  

2.3 Frågeformulären ............................................................................................................. 14	  

2.3.1 Dataanalys ............................................................................................................... 15	  

2.4 Etiska aspekter ............................................................................................................... 15	  

3 Resultat .................................................................................................................................. 17	  

3.1 Att uppnå resultat ........................................................................................................... 17	  

3.2 Belöning och bestraffning .............................................................................................. 21	  

3.3 Barnens sammanfattande upplevelser ............................................................................ 22	  

3.4 Påverkar ett resultatorienterat klimat adepternas inre respektive yttre motivation? ...... 23	  

4 Sammanfattande diskussion .................................................................................................. 26	  

4.1 Slutsats ........................................................................................................................... 29	  

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 30	  

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Frågeformulär motivation 

Bilaga 3 Träningsschema 



1 

 

1 Inledning 

1.1 Introduktion 

På frågan vilka som i slutändan blir elitspelare i fotboll är svaren lika många som antalet 

personer du frågar. Var idrottaren vuxit upp, antalet träningstimmar, tidig respektive sen 

specialisering, genetiska förutsättningar, om denne är född tidigt eller sent på året och 

föräldrars inflytande är exempel på faktorer som kan påverka ett slutgiltigt resultat. (Carlsson 

1991; Krampe & Ericsson 1996; Gould, Lauer, Rolo, Jannes & Pennisi 2006; Ward, Hodges, 

Starkes & Williams 2007). Baserat på egna erfarenheter från diskussioner med tränarkollegor 

får dock dessa faktorer inte sällan stå tillbaka till förmån för övningsbanker, 

instruktionspunkter och spelsystem. Ytterligare en reflektion jag har gjort under min 

tränarkarriär är att forskning, likt den som presenteras ovan, i många fall inte väger lika tungt 

som (beprövad) erfarenhet. ”Så här har vi alltid gjort”-resonemanget väger än idag tungt som 

argument. 

   Det förekommer dock en debatt bland tränare och i media hur vi skapar ”vinnare”, det vill 

säga elitfotbollsspelare, och (media)begreppet ”vinnarskalle” är ofta gemensamt utmärkande 

för dem som tävlar på elitnivå. I fotboll på seniorelitnivå är det känt att resultatet är det (enda) 

som räknas, och ett lag som förlorar mer än de vinner ställs inte sällan inför missnöje bland 

supportrar och med tränarbyten som följd (Aftonbladet 2011-08-18). Men huruvida det är 

viktigt att vinna eller inte i unga åldrar råder det delade meningar om. Det gemensamma målet 

för många av de större klubbarna i Sverige är dock att försöka fostra spelare för spel på 

elitnivå, men metoderna för hur det ska uppnås skiljer sig (Dagens Nyheter 2011-08-08). 

Svenska Fotbollförbundets främsta mål är att så många som möjligt ska spela fotboll så länge 

som möjligt oavsett ambitionsnivå. I förbundets verksamhetsprinciper rekommenderas att 

inga slutsegrare ska koras i cuper och turneringar innan barnen är 13 år gamla (Svenska 

Fotbollförlaget 2009, s. 6). Vidare går det att läsa i förbundets tränarutbildningsmateriel att 

inlärningsmiljö och motivationsklimat till största delen ska vara prestationsinriktat1, där 

ansträngningen uppmärksammas snarare än slutresultatet: ”de bästa resultaten nås genom att 

fokusera på prestationen” (Svenska Fotbollförlaget 2010 s. 17ff). 

                                                
1 En del svensk litteratur använder orden process- eller prestationsinriktat motivationsklimat. Vidare i uppsatsen 
kallas dock process- eller prestationsinriktat motivationsklimat för uppgiftsorienterat/inriktat motivationsklimat. 
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Intresset för studiens ämne väcktes i samband med att jag i en intervjustudie om aggressivitet 

konstaterade att olika tränarfilosofier, metoder och träningsmiljöer användes för att framkalla 

ett visst beteende. Bland annat var så kallade vinnarspel2 vanligt förekommande i unga åldrar 

för att åstadkomma just aggressivitet, hög intensitet och ansträngning. En tränares utsaga löd: 

”spelar man vinnarspel på träningar tror jag man skapar en aggressivitet eftersom de som 

förlorar får höra det resten av träningen”.  Detta är en tränares syn på skapandet av ”vinnare” 

som skiljer sig från förbundets riktlinjer. Den nuvarande tränaren för Djurgårdens IF:s 

herrallsvenska lag bekräftar denna delade syn på resultatets betydelse: ”det är något jag har 

försökt bidra med till ungdomslagen. Att vilja vinna i varje match och på träning och att vara 

förberedd för det är en viktig del i det sista steget från junior- till seniorfotboll.” (Djurgården 

fotboll 2011-10-12). Tränaren för Hammarby IF:s lag i juniorallsvenskan berättar i en intervju 

att hans främsta uppgift är att fostra spelare till senioreliten och för att nå det målet är en 

tuffare träningsmiljö viktigt. Han berättar vidare om hur en vinnare skapas:  

 
Det är oerhört svårt att få utveckling med dåliga resultat, så man måste hitta balansen i det. Vi har fått en 

fantastisk möjlighet i höst att träna på att bli vinnarskallar. Efter förlusten mot Eskilstuna tidigare i år såg 

det ut som vi nästan skulle bli inblandade i en bottenstrid. I matchen efter mötte vi Sundsvall på bortaplan 

och inför den sa vi att nu har vi åtta finaler framför oss, alltså samtliga matcher som återstod av serien. Vi 

vann sju av de åtta, och någonstans där föddes den resa vi är på nu. […] Man kan prata hur mycket som 

helst om att bli vinnarskalle, men det blir man inte om man aldrig vinner. […] För att bli vinnare måste 

man vinna fotbollsmatcher. (Hammarby fotboll 2011-10-14) 

 

Avsaknaden av ett allmängiltigt svar på frågan om vilka spelare som blir bäst i slutändan tar 

sig i uttryck i att fotbollstränare har en mängd olika filosofier som de tror på och verkar efter. 

Och dessa filosofier utgör en grund för en miljö, vilken med största sannolikhet får en 

konsekvens för adepterna.  

   Den här studien syftar till att belysa hur en resultatorienterad träningsfilosofi/metodik/miljö, 

likt vinnarspel, kan ta sig i uttryck i ett lag samt vilka effekter detta kan få i utbildningen av 

unga fotbollsspelare.  

 

 

  

                                                
2 Vinnarspel är en typ av övningsmetodik där spelare tävlar mot varandra. Vinnande lag ges poäng alternativt att 
förlorande lag bestraffas med att exempelvis tvingas plocka in materialet efter avslutad övning. 
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1.2 Bakgrund 

I inledningen kan två motivationsklimat urskiljas. De tränare som använder sig av metoder där 

en miljö skapas, i vilken det är viktigt att vinna, formar sina adepter i ett resultatorienterat 

motivationsklimat. I detta klimat tror tränaren att resultatmål är bästa sättet att motivera sina 

idrottare och väljer att koppla samman belöningar med uppnådda resultat. I ett 

resultatorienterat motivationsklimat är alltså resultaten det som räknas och det som är värt 

någonting. Det resultatorienterade klimatet är fokuserat på yttre motivationsfaktorer. 

Utmärkande för yttre motivation är att idrottarens drivkraft är ära, berömmelse, medaljer och 

andra former av externa belöningar. Idrottandet blir då mindre självbestämt och styrs snarare 

av till exempel löner, coacher och kontrakt. En resultatorienterat motivationsklimat har visat 

sig kunna ha negativ påverkan på en del psykologiska faktorer. Bland annat kan rädslan för att 

misslyckas förstärkas. Om motivationen enbart är yttre, riskerar idrottaren att helt tappa sin 

motivation, vilket betecknas som amotivation. (Hassmén, Kenttä & Gustafsson 2009, s. 98ff). 

  Svenska Fotbollförbundets riktlinjer vittnar om ett mer uppgiftsorienterat motivationsklimat. 

Detta klimat karaktäriseras av att laget har prestations-, uppgifts- och/eller processmål. Detta 

innebär mål som laget kan påverka själva, till exempel förbättra antalet lyckade passningar i 

en övning. Utmärkande för det uppgiftsorienterade motivationsklimatet är att ansträngningen 

snarare än slutresultatet uppmärksammas. I det uppgiftsorienterade motivationsklimatet är 

adepternas inre motivation drivkraften. Mer specifikt innebär detta att en idrottare upplever en 

kompetens genom glädje i utförande och avklarandet av en uppgift, ökad nyfikenhet och vilja 

att lära sig nya saker. Motivationen behålls över en längre tid, och den som idrottat länge och 

nått elitnivå berättar inte sällan om kärleken till idrotten. (Hassmén et al. 2009, s. 98ff; 

Weinberg & Gould 2010, s. 51ff). 

   Tränare och ledare iscensätter sina filosofier och därmed motivationsklimat vid träningar 

och matcher. Vad har då en resultatorienterad miljö för effekter på adepterna? Hur upplever 

adepterna resultatorienterade träningsmetoder likt vinnarspel? Hur påverkas adepternas 

motivation i ett resultatorienterat klimat? Sållar de mer resultatorienterade metoderna 

”agnarna från vetet”? Finns det en risk att adepterna tröttnar på grund av en för stor rädsla att 

misslyckas och avsaknad av glädje?  
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1.3 Forskningsläge 

Den internationella forskningens definition av motivationsklimat innehåller två typer av 

begrepp – mastery oriented och performance oriented. Den svenska direktöversättningen av 

föregående ord kan vara något oklar, men utifrån en jämförelse mellan Praktisk 

idrottspsykologi (Hassmén et al 2009, s. 104ff) och de olika studierna kan konstateras att 

mastery oriented är detsamma som ett uppgiftsorienterat motivationsklimat och performance 

oriented är detsamma som ett resultatorienterat motivationsklimat.  

   Mer ingående betyder detta enligt en studie om motivationsklimat att uppgiftsorienterade 

(engelskans task) individer, formade i ett uppgiftsorienterat motivationsklimat, är fokuserade 

på att utveckla nya färdigheter och förbättra sin kunskap och motiveras när de lyckas utifrån 

den egna förmågan. Ansträngningen är alltid central och en förutsättning för att lyckas. 

Motsatsen är när en individs målinriktning är mer resultatinriktad (engelskans ego) och 

motivationen kommer från att besegra andra, och ansträngningen har ingen eller mindre 

betydelse (Ommundsen, Roberts & Kavussanu 1997). Studien om motivationsklimatets 

påverkan på prestationen och inställningen till idrott genomfördes på 148 norska studenter 

med erfarenheter från lagsport. Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat var positivt relaterat 

till mål och tillfredställelse som speglade lärande och utveckling. Vidare visade studien att ett 

klimat där kunskapen stod i centrum genererade ändamålsenliga inlärningsstrategier, som 

exempelvis vilja att lära från träning och även fortsatt träning. Dessutom visade det sig att 

undersökspersonerna som var mer uppgiftsorienterade menade att lagsport bland annat hade 

som syfte att skapa ett livslångt intresse för sporten. De som istället uppfattade 

motivationsklimatet som mer resultatorienterat var mer benägna att besegra andra och 

tillfredställelsen från själva idrottandet var mindre. De tenderade att undvika träning och såg 

sitt idrottande främst som ett medel för social status och erkännande. (Ommundsen, Roberts 

& Kavussanu 1997). 

   Liknande resultat sett till det uppgiftsorienterade klimatets påverkan på adepternas 

nyfikenhet till att lära sig nya saker, upplevda kompetens, välmående och att uppskatta 

träning har framkommit i flertalet andra studier (se bland annat: Reinboth & Duda 2006; 

Ruiz‐Juan, Gómez‐López, Pappous, Cárceles & Allende 2010). 

   Vidare har en interventionsstudie gjord på barn i åtta till tolv års ålder undersökt hur ett 

uppgifts- kontra resultatorienterat motivationsklimat påverkade barnens glädje, upplevd 

kompetens, inre motivation samt motoriska utveckling. Barnen deltog i ett tre veckors 
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träningsprogram i Wushu3. I den ena gruppen var klimatet resultatorienterat och barnen hade 

inte något medinflytande i träningen. De fick utföra grundläggande övningar, stimulans och 

utvärdering skedde utifrån resultat, övningarna gjordes individuellt och nya färdigheter lärdes 

ut i ett högt tempo. Den andra gruppen, i vilken klimatet var mer uppgiftsorienterat, fick 

barnen utföra varierande och utmanande övningar, komma med förslag angående 

träningsinnehåll, stimulerades utifrån ansträngning och förbättring, utföra övningar i grupp, 

utvärdering skedde genom upplevd kompetens och nya färdigheter lärdes ut i takt med 

utvecklingen. Det konstaterades att de barn som ingått i det uppgiftsorienterade 

träningsprogrammet hade skattat högre grad av glädje. Dessutom hade den motoriska 

utvecklingen (som mättes genom videoanalys där barnen utförde en ”hoppspark”) förbättrats, 

vilket författarna trodde hade sin förklaring i att tekniken hade lärts ut med lekar och 

partnerövningar. Värt att notera är att motorisk färdighet är svår att mäta och resultatet om 

den förbättrade motoriska utvecklingen bör säkerhetsställas av fler studier innan detta resultat 

tas för givet. Gällande upplevd kompetens och inre motivation kunde inga slutsatser dras 

utifrån de frågeformulär som besvarades. Däremot framkom det under intervjuer med barnen, 

som deltagit i det uppgiftsorienterade klimatet, vissa ting som kan kopplas till upplevd 

kompetens och inre motivation. (Theeboom, De Knop & Weiss 1995). 

   Ytterligare en interventionsstudie med liknande metod gjord av Cecchini et al. (2001) 

stärker tidigare resultat sett till upplevd kompetens, inre motivation och ansträngning. I 

studien avsåg författarna även att mäta oro, stress och lust/humör/sinnesstämning (engelskans 

mood). Precis som i studien av Theeboom et al. (1995) var två grupper indelade och drillade 

utifrån ett uppgifts- kontra ett resultatorienterat klimat. Efter en fyra veckors period av 

idrottsundervisning tävlade de två grupperna mot varandra, där den resultatorienterade 

gruppen vann fler tävlingar än den uppgiftsorienterade. Det konstaterades att de adepter som 

deltagit i det resultatorienterade klimatet innan tävling hade stort självförtroende och mycket 

energi. Medan de som deltagit i det uppgiftsorienterade klimatet innan tävlingen hade högre 

nivåer av somatisk oro (kännetecknas av symptom som svettningar, fjärilar i magen och hög 

puls). Detta menar författarna berodde på att adepterna i det resultatorienterade klimatet blivit 

tränade i att utstå tävlingsmomentets press. Huruvida detta var bevisat i studien eller enbart 

författarnas upplevda erfarenhet framgår ej. Detta bör därför inte tas för givet, speciellt då det 

är oklart huruvida de föregående prestationerna (vinst eller förlust) såg ut innan testen fylldes 

i. Förhållandena förändrades dock till det motsatta efter tävling. Det vill säga de adepter som 

                                                
3 Wushu är en del av vissa asiatiska kampsporter  
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ingick i det uppgiftsorienterade klimatet och hade vunnit minst tävlingar var vid bättre vigör 

efteråt och upplevelsen av idrottandet var mer tillfredställande, oavsett resultatet. De som 

däremot hade en mer resultatorienterad målinriktning uppmättes ha högre grad av stress efter 

tävling. Definitionen av stress är i studien något oklar om man inte är väl insatt i 

mätinstrumentet som används, vilket utelämnar en del viktig information för 

motivationsklimatets exakta påverkan. (Cecchini, González, Carmona, Arruza, Escartí & 

Balagué 2001). 

   Liknande resultat framkom i en studie där sambandet mellan idrottares målinriktning 

(uppgift – task eller resultat – ego) och kognitiv (kännetecknas av koncentrationssvårigheter 

och negativa tankar) och somatisk oro undersöktes. Enligt tidigare forskning hade författarna 

en hypotes om ett en person som var mer resultatinriktad skulle ha högre nivåer av både 

kognitiv och somatisk oro, då en sådan person utvärderar sin prestation utifrån jämförelse 

med andra. En person som däremot var mer uppgiftsorienterad förmodades att ha lägre nivåer 

av oro. Studien, ett frågeformulär besvarat av 136 barn och ungdomar i 13-18 års ålder som 

var aktiva inom tävlingsidrott, visade att uppgiftsorienterade personer uppgav lägre nivåer av 

kognitiv oro. Däremot kunde inte, som förutspåtts, ett samband mellan personer som var mer 

resultatinriktade och oro styrkas. (Ommundsen & Pedersen 1999). 

   Den somatiska oron, som både av Cecchini et al. (2001) och Ommundsen et al. (1999) varit 

hög innan tävling hos de adepter som varit mer uppgiftsorienterade har av tidigare forskare 

konstaterats kunna vara positiv i bemärkelsen att förbereda kroppen för kommande tävling 

genom att hitta rätt anspänning. (Hall & Kerr 1997). 

   Ytterligare forskning undersökte vilka typer av mål en individ styrs av undersökte huruvida 

unga fotbollsspelares målinriktning (uppgifts- eller resultatorienterade) och upplevd förmåga 

påverkade deras sportmannaskap (engagemang för idrottsligt deltagande, respekt för 

motståndare, funktionärer, regler och domare). Det visade sig att adepter som var mer 

resultatorienterade och upplevde sin egen förmåga (kompetens) som låg tenderade att inte 

respektera regler och valde att bruka fusk för att nå sina mål. I motsats till detta visade det sig 

att adepter med hög upplevd egen förmåga och låg resultatorienterad målinriktning 

respekterade regler till fullo och stod för ett positivt sportmannaskap. (Lemyre, Roberts & 

Ommundsen 2002). 

   Hur barn själva ser på sitt idrottande i relation till olika motivationsklimat har undersökts av 

Paul J. McCharty och Marc V. Jones (2007). Barn i sju till tolv års intervjuades, i syfte att ta 

reda på glädjande respektive icke glädjande ting med deras idrottande. Ett alltför 

resultatorienterat klimat samt bestraffning vid tekniska misstag (exempelvis armhävningar 
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eller springa ett varv runt planen) var exempel på faktorer som barnen upplevde som negativa. 

Ett mer uppgiftsorienterat inlärningsklimat ansågs vara positivt, avseende tränarens sätt att ge 

instruktion för inlärning av nya färdigheter samt uppmuntran utifrån försök och ansträngning. 

(McCarthy & Jones 2007). 

   Tränares och ledares syn på barn- och ungdomsträning har utforskats i Sverige. En studie 

gjord på 106 barn- och ungdomsledare inom idrottsrörelsen innehöll frågor kring 

idrottsträning för barn. Påståenden kring bland annat glädje och uppskattning för egen 

prestation stod i fokus. Åtta av tio ledare tyckte att barn och ungdomar bör stimuleras genom 

att tävla mot varandra under träning. Vidare kunde konstateras att majoriteten (cirka 93 %) av 

de svarande tyckte att barn- och ungdomsträning i första hand skulle vara rolig. Resterande 

svarade att träningen i första hand inte skulle vara rolig. I studien saknas dock konkreta 

resultat på vad träningen skulle kunna tänkas vara om den nu i första hand inte ska vara rolig. 

(Högberg 2007). 

   Forskningen som presenteras ovan visar sig vara enig gällande olika motivationsklimats 

effekter på barn-och ungdomars idrottande. Emellertid finns en del senare forskning som har 

visat att framgångsrika elitidrottare använder sig av både resultat- och uppgiftsmål. 

Resultatmålen används när tävlingssäsongen är längre bort, exempelvis under en försäsong, 

för att hjälpa till att hålla motivationen uppe under tunga träningsperioder. Uppgiftsmål 

används sedan när tävlingen närmar sig och sedermera under själva tävlingen. (Hassmén et al 

2009). 

   Sammanfattningsvis kan konstateras att tidigare forskning kring hur olika träningsmetodiker 

och miljöer tar sig i uttryck hos barn- och ungdomar framförallt tar avstamp i kvantitativa 

mätningar kring bland annat motivation. Dessutom har de skilda klimaten olika effekter på de 

unga idrottarna. Det kan också konstateras att forskningen, som tidigare nämnts, i många 

avseenden inte stämmer överens med gängse tränares tidigare uttalanden om skapandet av 

”vinnare” och ”vinnarskallar”. Således kan fastslås att det finns ett glapp mellan forskningen 

och praktiken som är värt att fundera kring.  

   Den här studien vill först och främst belysa de mer kvalitativa aspekterna, genom den 

deltagande observationen, av såväl spelarnas som tränarens upplevelser av ett 

resultatorienterat klimat i ett pojkfotbollsslag, men även göra ett kortare nedslag, likt 

majoriteten av forskningen, i kvantitativa mätningar om motivation.   
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en resultatorienterad träningsmiljö tar sig i 

uttryck i ett lag med pojkfotbollsspelare. 

 

1. Vad karaktäriserar den resultatorienterade miljön? 

2. Hur upplevs träningsmetodiken av barnen?  

3. Påverkar ett resultatorienterat klimat barnens inre respektive yttre motivation? 

 

1.5 Teoretisk inspiration  

1.5.1 Idrottslogikerna  

Idrottsverksamheten i Sverige bedrivs på många olika sätt. Det praktiska utförandet, det vill 

säga tillvägagångssättet och villkoren för utövandet samt det sammanhang som idrotten utförs 

i, har av Lars-Magnus Engström och Karin Redelius (2002, s. 270-287) samt av samme 

Engström (2010, s. 49-73) delats upp i olika idrottspraktiker. Inom skilda idrottspraktiker är 

vissa beteenden, normer och värderingar förväntade (och av de som deltar i aktiviteten) och 

möjliga medan inom andra kan samma beteende tolkas som fel. En fotbollsspelare som i en 

seriefinal missar en målchans ställer sig inte och skrattar åt misstaget på samma sätt som 

vännerna i ploj-matchen på den lokala fotbollsplanen kan göra. Det handlar om vilka 

principer och logiker som styr idrottsverksamheten. 

   Den teoretiska inspirationen i denna studie har hämtats från två av dessa praktiker som kan 

liknas vid det resultatorienterade respektive uppgiftsorienterade motivationsklimatet; 

nämligen praktiken om tävling och rangordning samt praktiken om färdighetsinlärning och 

utmaning4.   

Tävling och rangordning 

Den vanligaste idrottspraktiken inom idrottsrörelsen är tävling och rangordning (Engström et 

al. 2002, s. 273ff). Logiken bakom denna praktik är att det är viktigt att vara duktig och 

prestera goda resultat i jämförelse med andra. Det gäller att komma så högt upp i 

rangordningen som möjligt i tävlingar och det yttersta målet är att vinna. Logiken kläs ofta i 

                                                
4 Övriga idrottspraktiker är bland andra fysisk träning, träning, rörelse- och koncentrationsträning, rörelse till 
musik, upplevelse, samvaro med djur, lek och rekreation, uttryck, naturmöte och friluftsliv. 
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ord på tidningarnas sportsidor där det går att läsa att en idrottsutövare ”hatar att förlora” eller 

att någon verkligen har ”vinnarskalle”.    

   Överlägsenheten mot motståndaren ska demonstreras tydligt, till exempel genom att göra så 

många mål som möjligt. Säkerhetsställande av rangordningen karaktäriseras av att den 

moderna tävlingsidrotten är regelstyrd och det är viktigt att resultatet kvantifieras. Ett 

exempel på detta är seriesystem redan i unga åldrar. Utövarandra i tävlingsverksamheten lär 

sig bland annat att: 

- det är naturligt att tävla och viktigt att prestera – helst att vinna 

- utvärderingen sker genom jämförelse med andra 

- kämpa och inte ge upp, trots motgång och trötthet 

- följa givna regler och underkasta sig domslut. 

Färdighetsinlärning och utmaning 

Praktiken om färdighetsinlärning innebär att övning och träning ska förbättra den motoriska 

(idrottsliga) förmågan (Engström et al. 2002, s. 281f). Fokus ligger på själva utförandet och 

det är således den egna prestationen som är det viktiga. Praktiken kännetecknas av att 

verksamheten formas av att utövarna strävar efter att bli bättre i utförandet av idrotten. Det är 

viktigt att:  

- lära sig olika färdigheter 

- behärska sin kropp och sina rörelser och se detta som ett mål i sig 

- värdesätta idrottsligt skicklighet 

- erfara att träning ger färdighet.  

Ytterligare en praktik där prestationen är viktigt, dock utan jämförelse med andra är utmaning 

(Engström 2010, s. 57f). Här finns ingen rangordning, men att prestera är ändå viktigt, utifrån 

mål som står i rimlig proportion till individens förutsättningar. Här är exempel på två 

principer som präglar logiken: 

- målet ska vara definierat 

- det krävs fysiska, motoriska och psykiska ansträngningar för att nå detta mål. 

 

Denna teori kring praktikerna kommer ligga till grund för en del av tolkningarna från 

observationerna i resultatet. Karaktärsdragen i den resultatorienterade miljön kommer att 

försöka förklaras utifrån de teoretiska begreppen ovan.  
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1.5.2 Målinriktad prestationsmotivation  

Ett lags motivationsklimat påverkas till stor del av tränaren eller ledaren, då denne väljer att 

uppmärksamma de mål och de delar som denne tycker är viktiga i det idrottsliga utförandet 

(Hassmén et al 2009, s. 104ff). För att förstå detta närmare är forskaren John Nichols teori om 

målinriktad prestationsmotivation (Achievement Goal Theory) viktig att initiera. Enligt teorin 

bestäms en persons motivation av vilken typ av mål personen styrs av (resultat- eller 

uppgiftsmål) och upplevd förmåga att utföra en uppgift (kompetens). Dessa två faktorer 

påverkar sedermera personens beteende vid utförandet av uppgiften, där ett prestationsmål 

påstås påverka beteendet i en positiv bemärkelse. Med detta menas att personen i regel 

presterar bättre och har en starkare arbetsmoral. (Weinberg & Gould 2010, s. 65ff). 

   Denna teori kommer ligga till grund för att tolka spelarnas målstyrning och agerandet under 

interventionens genomförande. 	  
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2 Metod 
För besvarandet av frågeställningarna kring vad som är karaktäristiskt för den 

resultatorienterade miljön och hur barnen upplever den resultatorienterade träningsmetodiken 

har en kvalitativ metod med en utforskande ansats valts – deltagande observation. I den 

deltagande observationen kommer forskaren nära in på de människor som studeras, och deltar 

på något sätt i det sammanhang som människorna verkar i. Valet av metoden har skett mot 

just bakgrund av detta, det vill säga för att komma närmare inpå barnen och kunna ställa 

frågor till dem utifrån vad som just har skett. (Fangen 2005, s. 32f). Då ansatsen är 

utforskande har graden av struktur för observationsarbetet varit låg. Datainsamlingen har skett 

genom fältdagboksarbete, där fältanteckningar skrivits och kompletterats med fickminne och 

kommentarer från barnen.  

   För besvarandet av frågeställningen om motivation har datainsamlingen skett genom 

frågeformulär (se bilaga 2). Detta för att kunna utvärdera motivationsklimatets effekter 

genom en kvantitativ före- och eftermätning, likt föregående forskning.  

   Under en femveckorsperiod genomfördes nio träningspass i ett resultatorienterat 

motivationsklimat där spelarnas prestationer utvärderades och stimulerades utifrån uppnådda 

resultat i övningar (vinster eller förluster). Laget hade sedan tidigare inte arbetat med en 

resultatorienterad träningsmetodik. Att göra sitt bästa och anstränga sig, oavsett resultat, hade 

tidigare varit det som eftersträvades, alltså ett mer uppgiftsorienterat motivationsklimat. I 

studien iscensatts således en förändring och ett nytt klimat, där uppnådda resultat (vinst eller 

förlust) var det som är viktigt. Studien var med andra ord en interventionsstudie med både en 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 

 

2.1 Urval 

I studien deltog 19 pojkfotbollspelare födda år 2000. Spelarna hade tränat fotboll i fem år. 

Urvalet var ett strategiskt bekvämlighetsurval mot bakgrund av att laget inte tidigare hade 

arbetat med denna metodik. Detta möjliggjorde en kontrast då det som tidigare var 

eftersträvat, det vill säga ansträngningen, inte längre uppmärksammades. Då jag är tränare för 

laget, underlättade detta kontakt med spelare och föräldrar.  
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2.2 Interventionens och träningsinnehållets utformning 

Träningsinnehållet delades upp i olika teman (för träningspassens teman och övningsval se 

bilaga 4). Detta för att spegla hur ett träningsupplägg i ”verkligheten” kan se ut vid träning av 

barn i denna ålder (Svenska Fotbollförlaget 2009 s. 16ff). Vid de övningar som spelarna 

ställdes mot varandra, både individuellt (en mot en) och i lag (två mot två upp till sju mot sju) 

var resultatet det som uppmärksammades och stimulerades genom belöningar och/eller 

bestraffningar. Detta gjordes genom olika fyra metoder5; 

- Förlorande spelare eller lag fick plocka in materielen (västar, fotbollar och koner) efter 

avslutad övning. 

- Det laget som vann en match i en övning fick fortsätta att spela så länge laget vann 

sina matcher (läs vinnarspel).  

- Spelare som vann en övning blev belönad med ett pris i form av idrottsutrustning. 

- En total poängställning bokfördes under hela träningsperioden där vissa övningar 

genererade poäng. Vid träningsperiodens slut belönades de tre spelare som tagit flest 

poäng med priser i form av idrottsutrustning. 

Det bör också tilläggas att när spelarna ställdes mot varandra var paren eller lagen indelade 

efter det som bedömdes som jämnast möjligt.  

   Spelarna uppmärksammades och stimulerades utifrån uppnådda resultat baserat på bland 

annat tidigare studier om vad som kännetecknar ett resultatorienterat motivationsklimat 

(Theeboom et al. 1995; Cecchini et al. 2001; Hassmén et al. 2009, s. 100ff). 

- Den som gjorde mål applåderades och fick positiva tillrop. 

- Inför och efter varje träning sammanfattades den totala poängställningen, där 

placering ett var den enda som nämndes. 

- Vinnaren/vinnarna i en övning hyllades med applåder på tränarens uppmaning.  

 

                                                
5 För att om möjligt spegla ”verkligheten” ännu mer hade även en femte typ av bestraffning kunnat väljas – 

fysisk bestraffning i form av exempelvis armhävningar. Av egen erfarenhet är detta en bestraffning som är 

vanligt förekommande i barn- och ungdomsfotbollen. Dock valdes detta bort då jag anser att fysisk träning är en 

viktig del av en fotbollsspelares träning, och blir det då förknippat med bestraffning redan i tidiga åldrar finns 

det en risk att spelarna inte kommer kunna inse dess nytta. Dessutom är detta en etisk fråga som kunde äventyra 

vårdnadshavarnas godkännande för deras barns deltagande. Detta kan påverka studiens validitet, det vill säga om 

studien mäter det som den har för avsikt att mäta (Fangen 2005, s. 256), något då denna typ av bestraffning 

möjligtvis hade gjort att förluster förknippats med negativa känslor (se McCarthy et al. 2007). 
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2.2.1 Tränar- och observatörsrollen  

Under varje träningspass skrevs fältanteckningar. Då strukturen för observationen varit låg 

har anteckningarna skrivits utifrån upplevda skillnader mellan träningar bedrivna utan poäng 

och belönings- och bestraffningssystem och träningarna under interventionen där detta 

tillämpades. Vid några tillfällen per träningspass användes ett fickminne (iPod touch) med 

mikrofon för att ställa kortare frågor om spelarnas upplevelser innan, mitt i eller efter avslutad 

övning eller träningspass. Detta för att fånga barnens upplevelser, mot bakgrund av den andra 

frågeställningen. Frågorna som ställdes var spontana och av karaktären ”hur känns det?” och 

”hur går det?”. Detta för att inte göra detta moment i observationen konstlat och ovant för 

barnen – och därmed öka validiteten.  Efter avslutat träningspass summerades 

fältanteckningarna, spelarnas kommentarer och de egna upplevelserna i en fältdagbok.  

   Som deltagande observatör hade jag två ”roller” samtidigt. Värt att notera är att jag då, som 

både tränare och observatör, kan missa saker medan jag instruerar och presenterar en övning 

samtidigt som jag kan styra innehållet mot det som önskas efterforskas – den 

resultatorienterade träningsmiljön. 

   Till grund för studiens validitet ligger tolkningarna från observationerna, där dessa skett 

utifrån frågeställningarna. Dessutom har Engströms (2002, s. 270ff) idrottspraktiker legat till 

viss grund för att sätta resultaten i ett sammanhang. Vidare har tidigare forskning kring 

metoder för att skapa ett resultatorienterat motivationsklimat varit ytterligare ett sätt att 

säkerställa en god validitet, då träningsinnehållets utformning och tränarens roll utformats 

mot bakgrund av delar av den forskningen.  

   Forskartrovärdigheten har vidare varit viktig då studien är en interventionsstudie, och där 

får jag hänvisa till min roll och erfarenhet som tränare. Om jag kan tillskriva det som sker 

endast till det resultatorienterade klimatet får tidigare forskning (se bland annat Ommundsen 

et al. 1997) samt mina egen upplevelse av att ha arbetat på ett motsatt sätt tidigare ligga till 

grund för.  

   Ytterligare en indikator på studiens validitet är frågeformulären om motivation, där frågor 

som ”I min klubb/mitt lag är resultatet det viktigaste” eller ”Coachen uppmärksammar 

framförallt dem som vunnit/gjort så att vi har vunnit” är exempel på faktorer som har med det 

resultatorienterade klimatet att göra. Om barnen skattar högre på dessa frågor efter studiens 

avslutande, än vad de gjorde innan studies påbörjan, vittnar det om att ett resultatorienterat 

träningsklimat gällt under femveckorsperioden. Dock bör det tilläggas att kvalitativa och 

kvantitativa data kan belysa olika aspekter av frågeställningarna och därför bör denna 
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valideringsteknik tas i beaktning vid utvärderingen av studiens resultat (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 156). 

   Reliabiliteten, det vill säga studiens upprepbarhet, kan i den kvalitativa forskningen med 

deltagande observation som metod utryckas som en fråga om en annan oberoende observatör 

hade sett och hört samma saker och kommit fram till samma slutsatser (Fangen 2005, s. 271). 

Reliabiliteten kan då diskuteras i termer om studiens pålitlighet (Hassmén et al. 2008, s. 136). 

Dock är detta en omöjlighet då olika människor uppmärksammar olika saker då verkligheten 

är komplex (Fangen 2005 s. 271). Ett sätt att försöka säkerställa en god reliabilitet, sett till 

upprepbarheten, är att träningsupplägget med respektive tränings övningsval är detaljerat 

beskrivet (se bilaga 4).  

   Övningarna i sig är dock inte det som är intressant. Det som är intressant är klimatet, och att 

stimulansen och utvärderingen då sker utifrån uppnådda resultat. ”Standardiseringen” ligger 

således i kännetecknandet av klimatet (se 2.3), oavsett övningsval.  

 

2.3 Frågeformulären 

Innan studiens början fick spelarna fylla i ett frågeformulär om motivation. För att kunna 

genomföra en före- och eftermätning, samt kunna garantera spelarnas anonymitet, fick de 

välja ett kodnamn i form av ett nummer som sedan skrevs ner på både frågeformuläret och ett 

separat papper. De ifyllda frågeformulären och pappret med kodnamnen förvarades sedan på 

avskilda platser. Spelarna uppmanades innan att vara ärliga och uppriktiga i sina svar, och den 

med formulären medföljande instruktionen lästes högt för spelarna (se bilaga 2). Direkt efter 

den avslutade träningsperioden fylldes ett likadant formulär i, med samma instruktioner som 

vid första tillfället. Frågeformuläret är hämtat från Praktisk idrottspsykologi (Hassmén et al. 

2009, s. 117).  

   Val av frågeformulär har skett mot bakgrund av barnens ålder, vilket innebär att formuläret 

är utformat på svenska med ett, för åldern, begripligt språk. Fyra av frågorna från 

originalformuläret som handlar om målsättning har tagits bort då dessa bedömdes vara 

irrelevanta för studien, då studien inte har för avsikt att mäta målsättningsförmåga.  

   Frågeformuläret om motivation är beprövat och publicerat och innehåller dessutom exempel 

på påståenden kring vad forskningen kommit fram till är karaktäristiskt för inre motivation, 

yttre motivation, uppgifts/processinriktat motivationsklimat och resultatinriktat 

motivationsklimat (se bland annat: Weinberg et al. 2010, s. 52ff). Med andra ord bör detta 

vara av hög validitet. 
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2.3.1 Dataanalys 

Frågeformuläret (se bilaga 2) innehöll totalt 16 frågor, varav fyra handlade om resultatinriktat 

motivationsklimat, fyra om uppgifts/processinriktat motivationsklimat, fyra om inre 

motivation och fyra om yttre motivation. Spelarna skattade var fråga för sig på en skala från 

ett till fem (1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer delvis, 3 = stämmer ganska bra, 4 = stämmer 

bra, 5 = stämmer mycket bra). ”Maxpoängen” var således 20 poäng per fyra frågor och 

motivationsområde och spelare. Poängen tolkas utifrån att ett processinriktat 

motivationsklimat och en inre motivation anses positivt. Ett resultatinriktat motivationsklimat 

och en ensidig yttre motivation (låg inre och hög yttre) är riskfaktorer för bristande motivation 

(amotivation) och prestationsängslan. 

  Variabelvärdena var av ordinalskalenivå då spelarna fått rangordna sina svar. De har sedan 

räknats ut genom att ta fram ett medianvärde i Microsoft Excel. Dessutom har värdena 

bearbetats genom att räkna ut svarsfrekvensen per svarsområde i procent. Det vill säga antalet 

fall där spelarna svarar exempelvis ”stämmer delvis” på frågorna om inre motivation. Detta 

för åskådliggöra fördelningen av de olika svarsalternativen per motivationsområde, då 

medianen inte bedöms som tillräckligt för att belysa gruppens svar.  

   I bearbetningen av värdena undersöktes svaren på gruppnivå då studien syftar till att mäta 

klimatets påverkan i laget.  

 

2.4 Etiska aspekter 

Innan studiens påbörjan informerades barnens vårdnadshavare vid ett möte. Följande 

information lästes upp på mötet; ”Jag ska undersöka hur en resultatorienterad miljö påverkar 

unga fotbollsspelare. Vi kommer därför under fem veckor att arbeta med resultatorienterade 

träningsmetoder, där poäng och resultat räknas, med olika följder, exempelvis att det 

vinnande laget får spela fler matcher under träningen. Bakgrunden är att många lag jobbar på 

detta sätt, och jag vill ta reda på om det är effektivt eller inte.” Vårdnadshavarna ombads att 

inte avslöja denna detaljerade information för barnen, utan bara hänvisa till att ett nytt 

träningsupplägg skulle prövas, för att inte resultatet skulle riskera att påverkas. De som hade 

några invändningar mot sitt barns deltagande uppmanades att kontakta undertecknad 

alternativt handledaren och därmed gavs vårdnadshavarnas godkännande mot bakgrund av 

samtyckeskravet (Ejlertsson 2005, s. 29f).    
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Den information som barnen erhöll var att laget skulle pröva ett nytt träningsupplägg under 

fem veckor för att se hur det skulle fungera. Informationen var sparsam mot bakgrund av att 

för mycket information om studiens innehåll kunde riskera att påverka resultatet.  

   Viktigt att påpeka är att i denna träningsmodell rubbades den vanliga ordningen med nya 

utmaningar och prestationskrav vilket kunde få negativa effekter som följd. Metodiken är 

dock vanligt förekommande i många lag inom barn- och ungdomsfotbollen. Som deltagande 

observatör var jag hela tiden nära barnen och hade därmed möjlighet att avbryta om studien 

äventyrande barnens välmående. 

   De ifyllda frågeformulären och pappret med kodnamnen förvarades på avskilda platser. 

Detta mot bakgrund av vad som anses som god forskningssed – ”du skall hålla god ordning i 

din forskning” (Hassmén et al. 2008, s. 382). Dessutom har skrivandet skett utifrån 

konfidentialitetskravet, där deltagarna inte ska kunna identifieras av utomstående (Ejlertsson, 

2005, s. 30).  
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3 Resultat  
Under de nio träningspassen observerades hur den resultatorienterade miljön tog sig i uttryck 

under träningarna och hos barnen. Vad var typiskt för miljön? Hur upplevde barnen 

träningspassen? Hur påverkades motivationen? 

 

3.1 Att uppnå resultat  

En av de centrala delarna i idrottspraktiken tävling och rangordning (Engström et al. 2002, s. 

270 ff; Engström 2010, s. 53ff) är att verksamheten, i det här fallet de resultatorienterade 

övningarna och träningspassen, stimulerar en placering så högt upp på rangordningen som 

möjligt – och då helst att spelarna ska vinna.  

   Att de uppnådda resultaten nu var det som var eftersträvansvärt och viktigt anammade 

spelarna utan några invändningar alls. När vinnarspelets utformning och regler introducerades 

var reaktionerna (av de som valde att yttra sig) enbart positiva. Spelarnas uppmärksamhet 

riktades från första passet mot vinster och förluster och den totala poängställningen (vilken vi 

återkommer till senare).  

   Mitt under pågående spel kunde spelarna slänga ur sig till synes desperata frågor om den 

aktuella ställningen och hur lång tid det var kvar på den aktuella övningen. Det verkade 

viktigt att få reda på förutsättningarna för att vinsten skulle kunna säkras eller om det fanns 

någon chans att hämta upp ett underläge.  

 
Innan spelets början uttryckte en av spelarna på den gemensamma samlingen att ”idag vill jag ha 

poäng!”.  

   ”Får vi poäng?” och ”vad står det?” var vanligt förekommande frågor. Inför sista matchen hade alla 

tre lagen vunnit två matcher var och spelarna undrade då ”vad händer om alla har samma poäng?”. 

Dessutom hade en spelare koll på de andra lagen och ville inte att det laget som var i ledningen skulle 

vinna något mer, då detta skulle missgynna hans eget lag.   

(Fältdagboken 2011-10-10) 

 

Att en spelare gladeligen svarade på frågan ”hur går det?” med ”bra, vi har vunnit båda 

matcherna, 2-0 och 2-1 till oss.”, bekräftar ytterligare att spelarna accepterade den gällande 

logiken. Från utdraget ur fältdagboken ovan kan också konstateras att om det egna resultatet 

inte gick att påverka ställdes hoppet till att resultatet i övriga matcher skulle utfalla som 

gynnsamma för det egna laget. En annan av praktikens logiker gör sig här gällande – 
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jämförelsen med andra. Ytterligare en aspekt av detta är att deltagare i tävlingsverksamhet 

ska visa sin överlägsenhet gentemot andra (Engström 2010, s. 55), vilket spelarna också 

gjorde.  

 
  Spelaren: Vad ska jag göra nu, jag har redan avgjort? Jag kör stenhårt en till va? 

 Tränaren: Vad tycker du, hur ska du göra sista matchen? 

 Spelaren: Utklassa!  

 (2011-10-05) 

    

Då slutresultatet var det som renderade i poäng och det som var betydande räckte alltså inte 

den egna prestationen och ansträngningen för att tillfredsställa spelarna. Denna uteblivna 

tillfredsställelse var stundom tydlig i barnens ansiktsuttryck. Besvikelsen efter en tappad 

poäng eller att få kliva av planen vid förlust i vinnarspelet gick då inte att ta miste på. Detta 

bekräftades även av barnen själva, som precis som idrottsutövarna i tidningarnas sportsidor, 

klädde prestationen i ord (Engström 2010, s. 54f) i form av att det kändes ”piss” att förlora 

och att det är ”alltid tråkigt att torska”. Förlusterna kunde också skyllas bort på att 

motståndaren hade haft tur och därför vunnit. I motsats till detta var glädjen desto större vid 

erhållna poäng och vinster. Efter en avslutad träning fick en av spelarna svara på frågan vad 

som hade varit extra roligt med dagens pass. Svaret blev ”att jag fick med mig ett poäng” 

(2011-10-10). 

   Dock fanns det vid vissa tillfällen spår av ett mer analytiskt sätt att utvärdera resultatet som 

vittnar om någon sorts förståelse för lärandet och den egna prestationen (Engström 2010, s. 

57): ”vi gjorde för många misstag, ingen spelbarhet, mitt-mitten och yttrarna jobbade inte 

hem när de kom i omställningar, och fick inte till några avslut” (2011-10-24). 

  Det var viktigt att få reda på vem som var i ledning i den totala poängställningen. Att 

spelarna dröjde kvar i omklädningsrummet efter avslutat träningspass och lånade tränarens 

anteckningar för att titta på listan med spelare och poäng var vanligt. Spelarna hängde också 

över blocket för att kontrollera att tränaren fyllde i poängen korrekt efter övningarna. En 

mamma till en spelare i laget berättade att hennes son, som efter tre träningspass var i ensam 

ledning i poängställningen, inte ville följa med på familjens semesterresa för att spelaren då 

skulle tappa sin ledning. Att poängställningen var viktig tog sig också i uttryck på 

träningspassen. Efter och under övningar frågade spelarna flertalet gånger om övningens 

resultat skulle påverka den totala poängställningen.  
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Efter träningen undrade spelarna vem som ledde den totala poängställningen, och eftersom 

träningsperioden börjar dra mot sitt slut undrade några om de ens hade någon chans att vinna. En 

spelare påstod att om […] inte hade hänt för några träningar sedan hade han haft fyra poäng nu istället 

för tre.  
(Fältdagboken 2011-10-19)  

 

Engström et al (2002, s. 274) skriver här om att tävlingsidrottens centrala idé är 

rangordningen. Det är viktigt att resultaten kvantifieras, vilket spelarna kontrollerar. De håller 

sig även uppdaterade på den aktuella ställningen – och möjligheterna för att klättra i 

ordningen. Att prestera goda resultat i jämförelse med de övriga lagkamraterna verkar således 

också vara av stor vikt, precis som tävling och rangordning syftar till att ha som central 

inlärning.  

   Engström et al. (2002, s. 274) skriver vidare att för att rangordningen ska kunna 

säkerhetsställas är reglerna viktiga. Spelarna ställde också en mängd olika frågor kring de 

aktuella reglerna för övningarna under träningspassen: ”innan tävlingsdelen kom igång 

ställdes mycket frågor om reglerna. ’Vad händer om bollen går ut?', ’Får man göra si, får man 

göra så’.” (Fältdagboken 2011-10-17).  

   Att acceptera regler och underkasta sig domslut är något som Engström et al. (2002, s. 275) 

menar att spelarna lär sig i tävlingsverksamheten. Och för det mesta var så även fallet under 

interventionen. Dock hände det att spelarna fuskade för att uppnå resultat i de 

resultatorienterade övningarna, vilket är en av logikens verkningar, regelsystemet utnyttjas för 

egen vinning, alltså för ett bra resultat. En del spelare ”maskade” för att få tiden att gå och en 

spelare berättade med gråten i halsen efter en förlust i en match att: ”X fuskade, han skjuter 

rakt utanför men säger att den går in” (2010-10-03).  

   Att vinna matcher och därmed skaffa sig poäng var extra viktigt under vinnarspelet. 

Spelarna gjorde upp taktiker för att kunna vinna matcher. Att ”spela på resultat” var en 

beprövad sådan, då matchlängden var kort.  

 
Tränaren: Hur går det? 

Spelaren: Det går helt okej, vi har fyra poäng.  

Tränaren: Hur är spelet?  

Spelaren: Ganska defensivt.  

Tränaren: Varför det då?  

Spelaren: Nej men, vi gör mål ganska tidigt och sen så "deffar" vi resten.  

(2011-10-24) 
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Hur spelet såg ut var inte lika viktigt som att vinna. Att på måfå sparka iväg bollen för att 

undvika baklängesmål prioriterades i stressiga situationer. En viss avsaknad av organisation i 

lagen sett till grundförutsättningarna i anfallsspel6 var också vanligt. Vilket även bekräftades 

av spelarna: ”jag tyckte att det var dålig spelbarhet av nästan alla” (2011-10-17).  

   Att kämpa och ej ge upp – trots motgång och trötthet är viktigt inom tävlingsverksamheten 

(Engström et al. 2002, s. 275). Det kunde konstateras att spelet karaktäriserades av stundtals 

hög intensitet och aggressivitet. Vid ett tillfälle var aggressiviteten möjligtvis för hög: 

 
Tempot var högt och intensiteten likaså. Övningen innehöll mycket kroppskontakt och spelarna spelade 

aggressivt. Fyra spelare fick kliva av övningen då de blev skadade efter att ha fått spark på benet, eller 

blivit fällda och ramlat olyckligt.  
(Fältdagboken 2011-10-10) 

 

Koncentrationen var emellertid hög vid tävlingsmomenten. En spelare bekräftar detta när han 

jämför att spela med poäng med att spela utan poäng: ”då var det lite mer tempo, man var mer 

orienterad (vrider på huvudet och tittar efter medspelare och motståndare, förf. anm.) […] nu 

hade man mer än typ tio passningar, innan hade man typ mindre än fem, så det var bättre då.” 

(2011-10-19).  

   Att tävlingsmomenten var roliga kunde också konstateras, men att poängräkningen kunde 

missgynna prestationen: ”det var roligt, men det var synd att vi förlorade, vi var bättre innan 

det började räknas med poäng.” (2011-10-17). 

   Tävlingsmomenten framkallade också en del beteenden som tidigare inte hade förekommit i 

laget. Spelarna identifierade sig med det lag som de tillhörde och skapade en ”vi mot dem”-

känsla: 

  
Lagen (röd, gul och blå) var indelade efter min uppfattning om vad som skulle vara mest ”jämnt”. 

Spelarna identifierade sig snabbt till sitt lag och skrek att ens eget lag var bäst och att de andra lagen 

”suger”.  

(Fältdagboken 2011-10-05) 

 

Spelarna ”retade” varandra beroende på slutresultat. ”Jobba, jobba, jobba!” var en populär 

ramsa som sjöngs till det förlorande laget. Spelare som hade vunnit kunde ibland sparka iväg 

                                                
6 Det finns fyra grundförutsättningar som ett fotbollslag måste uppfylla för att ha ett fungerande/bra anfallsspel. 
Dessa är spelbarhet, spelavstånd, speldjup och spelbredd.  
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bollarna så att de som hade förlorat skulle få det svårare att samla in dem. Detta gav upphov 

till konflikter och att spelarna trots förlusten försökte hävda sig:  

 
Målvakterna retades och påminde varandra om ställningen i den aktuella matchen samt i den totala 

poängställningen. Det hela mynnade ut i en brottningsmatch mitt under träningens avslutande samling.  

(Fältdagboken 2011-10-03) 

 

Det fick även konsekvenser för spelarnas upplevelser av miljön. En spelare berättade också att 

han kände sig nervös inför övningar där resultatet räknades: ”för om man förlorar så kommer 

den andra reta en” (2011-10-17). 

	  

3.2 Belöning och bestraffning   

De uppnådda resultaten (vinst eller förlust) anknöts till olika belöningar eller bestraffningar. 

Hur det kändes att plocka in materielen (vid förlust) efter avslutad övning eller träning 

upplevde spelarna som negativt: ”piss!” (2011-10-05); ”det var inte roligt” (2011-10-19). På 

frågan hur det var att träna med en eventuell bestraffning som följd svarade en av spelarna: 

”det var lite mer stressigt för på den där sista kunde man bli syndabock om man missade.” 

(2011-09-28).  

  Det fanns ett stort intresse för vilken typ av pris som skulle delas ut till vinnaren i den totala 

poängställningen: 

 
Innan träningen började mötte jag en av spelarna i omklädningsrummet. Han undrade vad vi skulle göra 

idag. Jag berättade innehållet i dagens pass och spelaren frågade sedan vad det var för pris slutsegraren i 

den totala poängställningen skulle få. Spelaren hoppades på att det skulle vara ett bra pris, ingen 

”chokladpeng” eller liknande, utan mer ett pris som liknade det som den spelaren som vann turneringen 

i en mot en fick. ”Något som man vill ha och kämpa för”. 

(Fältdagboken 2011-10-17) 

 

Återigen får färdighetsinlärningen stå tillbaka till förmån för resultatet och i det här fallet i 

form av motivet för varför spelaren ska anstränga sig. Inte för att lära sig nya saker eller bli 

bättre, utan för att få ett pris. Detta är ett exempel på en spelare som i detta fall drivs av en 

yttre motivation.  
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 3.3 Barnens sammanfattande upplevelser 

Ett återkommande inslag under interventionen var att barnen efter avslutad träning fick ge sin 

syn på det för dagen aktuella passet. Detta var inget nytt för spelarna, då de sedan tidigare var 

vana vid att få uttrycka sina åsikter efter träningarna. Det som däremot var annorlunda från 

tidigare var vad spelarna valde att utvärderade sina upplevelser utifrån uppnådda resultat, 

vilket vittnar om vilka normer och förväntningar som gällde under interventionens varande 

(läs tävling och rangordning). Här gör sig flera uttryck gällande, som tidigare även 

uppmärksammats i observationerna (se 3.1 och 3.2). ”Det är kul att vara i ledningen”, ”roligt 

att äga [vinna stort förf. anm.] ut sina motståndare” och ”roligt – för att jag vann” är exempel 

på barnens sammanfattade upplevelser efter träningspassen.  

   Efter träningsperiodens slut ställdes frågan till barnen vad de hade tyckt om den senaste 

tidens träningar, då detta hade varit något som vi prövat och skulle utvärdera. En spelare 

tyckte att det var bättre fokus i de övningar som genererade poäng och att ”man kämpade 

mycket” medan en annan spelare upplevde att han inte ”höjde sig” något avsevärt. Några 

upplevde perioden som jobbigt då det hade varit en del ”tjafs” och fusk. Dessutom uttryckte 

en av spelarna att de tyckte att spelet hade varit ”hafsigt”. En spelare problematiserade kring 

konsekvenserna om träningsperioden hade pågått lite länge ”då hade man kanske inte passat 

vissa spelare i en match för att de till exempel var i ledningen”.  

   Tidigare har kunnat läsas att innan interventionens påbörjan var det ett mer 

uppgiftsorienterat motivationsklimat som var rådande i laget. En jämförelse mellan 

Engströms (et al. 2002, s. 270ff; 2010, s. 49ff) beskrivning av idrottspraktiken om 

färdighetsinlärning och utmaning och ett uppgiftsorienterat motivationsklimat (se bland annat 

Ommundsen et al. 1997) visar att dessa två har många gemensamma nämnare, till exempel att 

prestera utan jämförelse med andra samt vikten av lärande istället för resultat. Vi kan 

konstatera från observationerna ovan att en del spelare enbart valde att nå resultat och de 

verkar inte bry sig speciellt mycket om att lära sig olika färdigheter och erfara att träning ger 

färdighet – vilket är viktigt inom praktiken om färdighetsinlärning. Med andra ord var det 

tydligt att barnen underkastade sig och anammade det som tränaren uppmärksammade och 

påpekade som viktigt, nämligen tävlingen. Och de normer som spelarna förväntas följa i 

praktiken om tävling och rangordning gjorde sig gällande, vilket också karaktäriserar ett 

resultatorienterat motivationsklimat. Att vinna, ”utklassa” och hamna högre upp i den totala 

poängställningen var därmed det som gav spelarna tillfredsställelse och om inte detta blev 

verklighet en viss frustration och besvikelse.  
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3.4 Påverkar ett resultatorienterat klimat adepternas inre respektive 
yttre motivation? 

De kvantitativa mätningarna visade att laget upplevde en viss förändring av 

motivationsklimatet, sett till svarsfrekvensen i procent. Exempelvis upplevde 57,9 procent av 

spelarna att motivationsklimatet inte var resultatinriktat (stämmer inte alls) innan 

interventionen, vilket hade förändrats till 44,7 procent efter interventionen.  

   Sett till medianvärdet var dock spelarnas upplevelser nästintill oförändrade innan och efter 

interventionen, och lagets medianvärde (6/20 respektive 7/20) visar att träningsklimatet inte 

upplevdes som  speciellt resultatinriktat (se tabell 1).  

    
Tabell 1. Gruppens medianvärde samt svarsfrekvens angivet i procent. Medianvärdet tolkas utifrån att ett 

resultatinriktat motivationsklimat och en ensidig yttre motivation (låg inre och hög yttre) är riskfaktorer för 

bristande motivation (amotivation) och prestationsängslan (Hassmén et al. 2009, s. 117). Procenten visar 

spridningen av hur barnen upplevde motivationsklimatet innan och efter interventionen. 

Resultatinriktat motivationsklimat 
Testtillfälle 1 Medianvärde: 6 (max: 20) 

Svarsalternativ Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska bra Stämmer bra Stämmer 

mycket bra 
Procent (%) 57,9 25,0 14,5 2,6 0,0 

Testtillfälle 2 Medianvärde: 7 (max: 20) 

Svarsalternativ Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska bra Stämmer bra Stämmer 

mycket bra 
Procent (%) 44,7 34,2 17,1 4,0 0,0 
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Sett till yttre motivation uppmättes inga större skillnader mellan testtillfälle ett och testtillfälle 

två. Fördelningen av svarsalternativen i procent är relativt jämn, och medianvärdet har ej 

förändrats märkbart. Spelarna drivs inte av en ensidig yttre motivation (se tabell 2). 

 
Tabell 2. Gruppens medianvärde samt svarsfrekvens angivet i procent. Medianvärdet tolkas utifrån att ett 

resultatinriktat motivationsklimat och en ensidig yttre motivation (låg inre och hög yttre) är riskfaktorer för 

bristande motivation (amotivation) och prestationsängslan (Hassmén et al. 2009, s. 117). Procenten visar 

spridningen av hur barnen upplevde motivationsklimatet innan och efter interventionen. 

Yttre motivation 
Testtillfälle 1 Medianvärde: 9 (max: 20) 

Svarsalternativ Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska bra Stämmer bra Stämmer 

mycket bra 
Procent (%) 39,5 19,7 10,5 11,8 18,4 

Testtillfälle 2 Medianvärde: 10 (max: 20) 

Svarsalternativ Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska bra Stämmer bra Stämmer 

mycket bra 
Procent (%) 32,9 28,9 13,2 11,8 14,5 

 

 

Sett till medianvärdet (19/20) upplevde spelarna träningsklimatet som uppgiftsinriktat innan 

interventionens påbörjan, och så även efter interventionens avslutande.  

   Svarsfrekvensen i procent visar att spelarna upplevde klimatet som mycket uppgiftsinriktat 

innan interventionens påbörjan, 75 procent, men något mindre efter interventionens 

avslutande, 56,6 procent (se tabell 3).  

 
Tabell 3. Gruppens medianvärde samt svarsfrekvens angivet i procent. Medianvärdet tolkas utifrån att ett 

uppgiftsinriktat motivationsklimat och en inre motivation anses positivt (Hassmén et al. 2009, s. 117). Procenten 

visar spridningen av hur barnen upplevde motivationsklimatet innan och efter interventionen. 

Uppgiftsinriktat motivationsklimat 

Testtillfälle 1 Medianvärde: 19 (max: 20) 

Svarsalternativ 
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

ganska bra 
Stämmer bra 

Stämmer 

mycket bra 

Procent (%) 1,3 1,3 2,6 19,7 75,0 

Testtillfälle 2 Medianvärde: 19 (max: 20) 

Svarsalternativ 
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

ganska bra 
Stämmer bra 

Stämmer 

mycket bra 

Procent (%) 0,0 6,5 14,4 22,3 56,5 
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Sett till inre motivation uppmättes inga större skillnader mellan testtillfälle ett och testtillfälle 

två. Fördelningen av svarsalternativen i procent är relativt jämn, och medianvärdet har ej 

förändrats märkbart. Majoriteten av spelarna drivs till större del av en motivation (se tabell 4). 
 

Tabell 4. Gruppens medianvärde samt svarsfrekvens angivet i procent. Medianvärdet tolkas utifrån att ett 

uppgiftsinriktat motivationsklimat och en inre motivation anses positivt (Hassmén et al. 2009, s. 117). Procenten 

visar spridningen av hur barnen upplevde motivationsklimatet innan och efter interventionen. 

Inre motivation 

Testtillfälle 1 Medianvärde: 18 (max: 20) 

Svarsalternativ 
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

ganska bra 
Stämmer bra 

Stämmer 

mycket bra 

Procent (%) 1,3 7,9 10,5 27,6 52,6 

Testtillfälle 2 Medianvärde: 17 (max: 20) 

Svarsalternativ 
Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

delvis 

Stämmer 

ganska bra 
Stämmer bra 

Stämmer 

mycket bra 

Procent (%) 2,6 6,6 14,5 27,6 48,7 
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4 Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur en resultatorienterad träningsmiljö kan ta sig i 

uttryck i ett lag med pojkfotbollsspelare.  

   I resultatet kan typiska särdrag för den resultatorienterade miljön urskiljas. Förutom de 

kopplingar som görs till den teoretiska inspirationen (Engström et al. 2002, s. 270ff; 2010, s. 

49ff), kan också kopplingar dras till tidigare forskning om motivationsklimat. Dessutom 

skiljde sig barnens beteenden under interventionens pågående jämfört med hur det hade sett ut 

innan. Det är tydligt att barnen får en tillfredsställelse från att besegra andra, vilket 

Ommundsen et al. (1997) konstaterat är en utmärkande faktor för ett resultatorienterat 

motivationsklimat. Att majoriteten av spelarna utvärderade sina egna prestationer utifrån 

vinster och förluster samt erhållna poäng och därmed blev antingen glada eller besvikna 

stärker ytterligare forskningens resultat (se bland annat Theeboom et al. 1995). Detta hade 

inte förekommit tidigare. Spelarna har sällan varit besvikna efter en träning för att de hade 

förlorat en övning. För att tydliggöra detta kan barnens sammanfattning av träningspassen och 

träningsperioden lyftas. Sammanfattningarna innehåller ett tydligt resultatfokus. Visst var det 

roligt, men som roligast var det när en spelare hade fått poäng eller vunnit. Även detta skiljer 

sig från tidigare då det inte varit vedertaget att vara nöjd bara för att ha ”ägt” (läs: besegrat) en 

motståndare (lagkompis). Karaktäristiskt för det mer uppgiftsorienterade klimatet 

(Ommundsen et al 1997; Theeboom et al. 1995; Cecchini et al. 2001) är att glädjen från 

idrottandet bland annat kommer från den upplevda kompetensen att utföra en uppgift. 

Kompetensen i det resultatorienterade klimatet utvärderades i min studie utifrån uppnådda 

resultat, vilket då förklarar varför spelarna tyckte det var roligt när de har vunnit, medan de 

som hade förlorat var mycket besvikna.  

   Dessutom märktes här en stor skillnad från den tidigare verksamheten i form av beteenden 

som tidigare inte hade förekommit, exempelvis att spelarna retade varandra utifrån resultat 

och att de brottades för att hävda sig mot provokationerna. Ett exempel på det är när en av 

spelarna uttrycker ett visst obehag inför övningar där en förlust kanske leder till att de andra 

spelarna ska reta honom. Resultaten var det enda som räknades och uppmärksammades vilket 

också skapade en viss rädsla för att misslyckas. En spelare uttrycker detta i form av att han 

inte ville bli “syndabock” och därmed svika sin plikt, det vill säga att bli den som gör så att 

laget förlorar. Hade istället motivationsklimatet varit uppgiftsinriktat hade utvärderingen inte 

skett utifrån det uppnådda slutresultatet och därmed hade ett misslyckat försök bedömts 

utifrån ansträngningen och setts som en del i läroprocessen.  
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I forskningsläget presenterades John Nichols teori om målinriktad prestationsmotivation 

(Weinberg & Gould 2010, s. 65ff). Teorin går kortfattat ut på att en idrottares mål och 

upplevda kompetens påverkar dennes beteende i utförande av idrotten. I denna studie 

tenderade spelarna att vara resultatorienterade (resultatmål) och som konstaterats med hjälp 

av Engströms idrottspraktiker upplevde spelarna tillfredsställelse (kompetens) när de 

jämförde sig med och besegrade andra. När tillfredställelsen uteblev, vilket inträffade när 

spelarna hade förlorat, var den naturligaste förklaringen till ”misslyckandet” att motståndaren 

hade haft tur eller att motståndaren hade fuskat. Spelarna hittade helt enkelt på 

bortförklaringar för att försöka förklara sämre prestationer. Hassmén et al (2009, s. 102) 

skriver att detta i slutändan kan leda till att spelare anstränger sig mindre på träning, för att då 

kunna hävda att en dålig prestation berodde på att förutsättningarna inte var de bästa.  

   Den totala poängställningen hjälpte spelarna att hela tiden värdera sina egna resultat i 

förhållande till andras. En spelare hävdade här att om inte vissa saker hade hänt på vägen 

hade han haft fler poäng i slutändan. Om vi återigen använder oss av Nichols teori kan vi 

konstatera att spelaren söker efter externa förklaringar till en utebliven prestation.  

   En annan aspekt som forskningen har visat är att individer som är resultatorienterade 

tenderar att bruka fusk för att uppnå sina mål (Lemyre et al. 2002). Denna studie stärker 

denna tidigare forskning då spelarna valde att exempelvis fördröja tiden (”maska”) när de var 

i ledningen för att vinna matcher.  

   Spelarna gillade inte att bli bestraffade med att få plocka in bollar, västar och koner när de 

hade förlorat. Detta är i linje med vad McCarthy et al. (2007) konstaterade i sin studie där just 

bestraffning var något som barnen såg som negativt med sitt idrottande. Att spelarna 

dessutom provocerade varandra genom att försvåra för det bestraffade laget genom att 

exempelvis sparka iväg bollarna var ett beteende som inte förekommit tidigare. Detta ledde 

inte helt osannolikt till att de provocerade spelarna blev arga och ville hämnas på sina 

kompisar. 

   De kvantitativa frågeformulären vittnar om att träningsmiljön under interventionen av 

barnen sågs som något mer resultatorienterad än vad den hade varit innan. Detta stärker 

studiens validitet. Dock var skillnaderna i motivation inte speciellt stora. Däremot fanns det 

utifrån observationerna tendenser på att spelarna drevs att yttre motivationsfaktorer, som att 

spelarna var intresserade av att vinna priser ”som är värda att kämpa för”. Det vore också 

mycket underligt om idrottare som enbart deltar i ett resultatorienterat motivationsklimat som 

fokuserar mycket på yttre motivationsfaktorer inte skulle påverkas av en yttre motivation.  
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En av svagheterna i studien är testperiodens (korta) längd. Att resultatet från frågeformuläret 

om motivation inte skiljde sig från testtillfälle ett till testtillfälle två kan ha med detta att göra. 

Dock visar en del tidigare forskning (Theeboom et al. 1995) att motivationsfaktorer inte 

kunnat mätas via frågeformulär men däremot genom intervjuer, vilket det även fanns 

tendenser till i min studie. Ytterligare en svaghet är att svaren från frågeformulären har 

analyserats per svarsområde och inte var fråga för sig. Vilka frågor som därmed realistiskt 

hade kunnat påverkas av studiens innehåll är därför oklart. Således är den kvantitativa delen 

av denna uppsats något svagare än den kvalitativa. Emellertid är detta även en av uppsatsens 

styrkor då ett försök till att belysa syftet och frågeställningarna med flera mätmetoder har 

genomförts. Dock bör denna del av studiens utformning kritiskt värderas då användandet av 

två metoder (metodtriangulering) inte nödvändigtvis behöver stärka studiens validitet. Som 

tidigare nämnts kan kvalitativa och kvantitativa data belysa olika aspekter av 

frågeställningarna (Hassmén et al. 2008, s. 156). Det resultatorienterade klimatet speglades 

tydligare vid observationen jämfört med besvarandet av frågeformulären. Likväl kan 

kombinationen av observation och frågeformulär vara relativt oproblematisk då dessa två 

angreppssätt inte förutsätter olika antaganden (Hassmén et al. 2008, s. 283). 

   Till grund för studiens reliabilitet, pålitlighet, som i den kvalitativa forskningen med 

deltagande observation som metod kan utryckas som en fråga om en annan oberoende 

observatör hade sett och hört samma saker och kommit fram till samma slutsatser (Fangen 

2005, s. 271) ligger observationerna som tolkats utifrån Engströms (et al. 2002, s. 270ff; 

2010, s. 49ff) idrottspraktiker. Här finns tydliga samband mellan praktikerna och 

fältdagbokens innehåll, vilket får anses som pålitligt. Dock kan jag i observatörsrollen ha sett 

det jag ville se och frågan som kan ställas är hur det hade sett ut om jag tittat efter tecken på 

det uppgiftsorienterade motivationsklimatet. Observatörsrollen hade därmed kunnat granskas 

noggrannare för att stärka reliabiliteten ytterligare.  

   Studiens största styrka är dess förankring i verkligheten, då den är utformad mot bakgrund 

av hur barn- och ungdomsträning bedrivs i många lag och föreningar. Träningsmetoder som 

till stor del bygger på gängse tränares (beprövad?) erfarenhet har i denna studie testats och 

utvärderats och satts i ett sammanhang med hjälp av idrottspraktiker och tidigare forskning. 

   Hur motivationsklimatet påverkar andra parametrar så som lärande, glädje och 

självförtroende får vidare forskning visa.  
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 4.1 Slutsats 

Det kan konstateras att en förändring skedde och att nya logiker och normer rådde under 

interventions pågående. Spelarna betedde sig annorlunda mot tidigare och upplevelserna och 

känslorna på träningen kopplades till stor del till enstaka resultat.  

   Att spelarna underkastade sig det som Engström (et al. 2002 s. 270ff; 2010, s. 49ff) 

inkluderar inom idrottspraktiken för tävling och rangordning kom att karaktärisera de nio 

träningspassen. Den här studien kan fastslå att tränaren i allra högsta grad kan påverka sina 

adepter genom motivationsklimatet och bestämma vad som är accepterat, eftersträvansvärt 

och viktigt. I det resultatorienterade klimatet blir det således enbart viktigt att vinna. Mot 

bakgrund av vad denna studie har kommit fram till samt tidigare forskning kan därför 

uttalanden om att ”vinster skapar vinnarskallar” mycket väl ifrågasättas. ”Vinnarskallar” 

borde följaktligen skapas i ett uppgiftsorienterat motivationsklimat där ansträngningen (att 

alltid göra sitt bästa) alltid är central, lärandet står i centrum (nyfikenhet och engagemang för 

att lära sig nya färdigheter) och glädjen är viktig (för att skapa ett livslångt intresse). 

   Med de olika motivationsklimaten följer olika resultat och implikationerna blir således att 

tränarens pedagogiska roll i barn- och ungdomsidrotten bör funderas på. Tränare själva bör 

också fundera över vilken typ av verksamhet de vill bedriva och vad det får konsekvenser för 

barnens idrottande. Hur förhåller sig en tränare till en förlust i en match? Hur påverkas 

färdighetsinlärning av en resultatorienterad träningsmiljö? Vilka kommer få spela flest antal 

matcher i ett pojkfotbollslag om motivationsklimatet är resultatorienterat? Vilken typ av 

fotboll kommer ett lag som enbart vill vinna matcher i unga åldrar att spela? Och hur många 

spelare fortsätter med fotbollen upp till vuxen ålder och kanske till och med i slutändan blir 

elitspelare?  
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Bilaga 1 
Litteratursökning 
 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna studie är att undersöka hur en resultatorienterad träningsmiljö tar sig i 

uttryck i ett lag med pojkfotbollsspelare. 

 

1. Vad karaktäriserar den resultatorienterade miljön? 

2. Hur upplevs träningsmetodiken av barnen?  

3. Påverkar ett resultatorienterat klimat barnens inre respektive yttre motivation? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Vinnarspel, vinnarskallar, motivational climate, mastery oriented, performance oriented, 
children, sport, anxiety, stress, outcome motivation, goal orientation, competitive training, 
achievement goal orientation, punishment 

 
Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, SPORTDiscus, ProQuest, Google Scholar, Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
 
GIH:s bibliotekskatalog: deltagande observation 
Google Scholar: tävla för att skapa vinnarskallar 
SPORTDiscus: motivational climate + anxiety + children + sport 
SPORTDiscus: motivational climate + children + sport 
SPORTDiscus: punishment + children + sport 
SPORTDiscus: mastery oriented + sport 
SPORTDiscus: performance oriented + sport 
ProQuest: motivational climate + children + sport 
ProQuest: achievement goal theory + motivational climate + sport 
ProQuest: achievement goal theory + motivational climate + children 
ProQuest: motivational climate + anxiety + children + sport 
ProQuest: performance oriented + sport 
ProQuest: mastery oriented + sport 
 
 
Kommentarer 
En del av artiklarna som använts har hämtats från referenser i andra artiklar. Artikelns titel har 
då sökts i sökmotorn Google Scholar.  



 

Bilaga 2 
Frågeformulär motivation 
Instruktion: Läs varje påstående och bedöm, genom att ringa in en siffra, i vilken utsträckning 
det stämmer in på dig som idrottare eller på din klubb/lag. Var ärlig och uppriktig. 
 
Skala: 
1 = Stämmer inte alls  
2 = Stämmer delvis  
3 = Stämmer ganska bra 
4 = Stämmer bra 
5 = Stämmer mycket bra 
 

1. Jag formulerar både kort- och långsiktiga mål för mitt idrottande.  
2. I min klubb/mitt lag är resultatet det viktigaste. 
3. Min coach främsta mål är att vi ska bli bättre på det vi gör. 
4. Det som främst driver mig att idrotta är att det är så kul. 
5. Jag ser mitt idrottande främst som en väg till ära och berömmelse. 
6. Som idrottare ställer jag upp såväl resultat-, prestations som processmål. 
7. Att besegra andra och vinna är det viktigaste i min klubb/mitt lag. 
8. I min klubb/mitt lag hjälps vi åt att träna varandra för att bli bättre. 
9. Jag vill se hur bra jag kan bli, det är vad som driver mig. 
10.  Det som främst driver mig är att visa mig duktig inför andra. 
11.  Jag har lätt för att formulera konkreta och tydliga mål. 
12.  När vi förlorar skäller coachen ut oss för misslyckandet. 
13.  Alla har svagheter, och coachen uppmuntrar oss på att arbeta på att bli bättre. 
14.  Jag vill hela tiden lära mig nya saker, det är det som driver mig att idrotta. 
15.  När coachen berömmer mig blir jag motiverad att träna ännu hårdare. 
16.  Jag brukar sätta lagom utmanande mål, inte för lätta och inte för svåra. 
17.  Coachen uppmärksammar framförallt dem som vunnit/gjort så att vi har vunnit. 
18.  Det viktigaste i min klubb/mitt lag är att göra sitt bästa, att vinna eller förlora är inte 

lika viktigt som att göra sitt bästa. 
19.  Coachen låter oss prova på nya saker som är kul. 
20.  Jag vill vinna för att göra mina föräldrar glada.  

 
Summera poängen på fråga: 1, 6, 11, 16 = Målsättningsförmåga 
Summera poängen på fråga: 2, 7, 12, 17 = Resultatinriktat motivationsklimat 
Summera poängen på fråga: 3, 8, 13, 18 = Processinriktat motivationsklimat 
Summera poängen på fråga: 4, 9, 14, 19 = Inre motivation 
Summera poängen på fråga: 5, 10, 15, 20 = Yttre motivation 
 
 
Tolkning: Hög målsättningsförmåga, ett processinriktat motivationsklimat och en inre 
motivation anses positivt. 
   Ett resultatinriktat motivationsklimat och en ensidig yttre motivation (låg inre och hög yttre) 
är riskfaktorer för bristande motivation (amotivation) och prestationsängslan.  
 
 
Källa: Praktisk idrottspsykologi (Hassmén et al. 2009, s. 117) 
  



 

Bilaga 3 
Träningsschema 
 

Träningspassens teman:  

• En mot en 

• Täcka skydda bollen 

• Passningsspel 

• Blandade tävlingar  

 

 

Övningar:  
Vinnarspel 
Antalet spelare: 16 spelare + två målvakter (sju mot sju, inklusive målvakt) 
Speltid: 3 minuter 
Yta: meter 
Anvisningar: Tre lag, där två lag spelar (sju mot sju) och ett lag vilar. Det lag som vinner 
matchen får fortsätta att spela. Vid lika resultat i den första matchen avgörs vilket lag som 
vinner genom ”sten-sax-påse” och vid lika resultat i de resterande matcherna får det lag som 
spelat flest matcher i rad vila.  
  Målvakterna hade en intern tävling under vinnarspelet där den målvakt som släppte in minst 
mål fick en poäng i det totala poängsystemet. 
Belöning/bestraffning: Spelarna i det lag som vunnit flest matcher fick, förutom att spela 
mest, också ett poäng i den totala poängställningen. 
 
Nedvarvningslek 
Antalet spelare: 16 spelare i tre lag (samma lag som i vinnarspelet) 
Speltid: 2 minuter/lag 
Yta:  
Anvisningar: Tre lag (samma som ovan) där två av lagen är placerade vid en varsin stolpe på 
ett sjumanna-mål och slår varannan passning till det tredje laget som ska skjuta och göra så 
många mål som möjligt under två minuter. Passningarna ska gå inom ett markerat område och 
vara längs marken. Misslyckas man med detta får det skjutande laget en extra poäng.   
Målvakterna hade en intern tävling under nedvarvningsleken, där den målvakt som släppte in 
minst mål fick en poäng i det totala poängsystemet. 
Belöning/bestraffning: Spelarna i det vinnande laget fick ytterligare ett poäng i det totala 
poängsystemet. Dessutom fick de två förlorande lagen samla in materielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dribblingskorset 
Antalet spelare: 8 spelare (fyra mot fyra) 
Speltid: 10 minuter 
Yta: 10 x 10 meter 
Anvisningar: Två lag tävlar mot varandra. En spelare från vardera lag möts i mitten av en 
kvadrat (10x10 meter). Spelare A har en boll och ska ta sig förbi spelare B och över till 
motsatt sida som spelare A startat från. Lyckas spelare A med detta får spelarens lag fortsätta 
att anfalla. Misslyckas han blir det andra lagets tur att anfalla. 
   Spelarna fick i denna övning poäng om de klarade att ta sig över till motsatt sida. Det lag 
som hade tagit flest poäng när tiden var ute vann. 
Belöning/bestraffning: Det lag som förlorade fick plocka in materielen. 
 
En mot en – turneringsspel 
Antalet spelare: Alla spelare  
Speltid: 1 minut/match 
Yta: 10 meter 
Anvisningar: Alla möter alla i en mot en där det går ut på att göra mål genom att träffa 
motståndarens mål (en kon). Spelarna räknar antalet segrar i en-minutsmatcherna. De två 
spelare som vunnit flest matcher möts sedan i en final 
Belöning/bestraffning: Vinnaren belönades med ett pris i form av en benskyddshållare. 
 
Täcka/skydda bollen – två och två med en boll i spel med mål 
Antalet spelare: 8 spelare  
Speltid: 1 minut/match x 5 
Yta: 20 x 20 meter 
Anvisningar: Ett matchspel där fyra stycken par (en mot en) ställdes en mot varandra i en 
kvadrat (20x20 meter) med sex stycken mål utplacerade huller om buller. Det gäller att göra 
så många mål som möjligt och släppa in så få mål som möjligt.  
Belöning/bestraffning: Den som hade vunnit flest matcher i slutet stod som vinnare, medan 
förloraren tvingades plocka in koner och bollar. 

 
Nummerboll 
Antalet spelare: Alla spelare  
Speltid: 10-15 minuter 
Yta: 20 x 20 meter 
Anvisningar: Gruppen delas (ex. tio mot tio).  Bollen ska gå från spelare till spelare i 
nummerordning efter förutbestämda nummer. Snabbast från nummer ett till nummer tio 
vinner. 
Belöning/bestraffning: Den grupp som utförde detta snabbast blev vinnare och de som 
förlorade fick samla in materielen. 
 
Passnings-kull  
Antalet spelare: 8 spelare  
Speltid: 10 minuter 
Yta: 20 x 20 meter 
Anvisningar: Behåll bollen inom sitt eget lag. Det lag som inte har bollen kan ta den genom 
att bryta en passning eller ”kulla” den som var bollhållare. Tävlingen går ut på att slå fem 
passningar i rad inom laget, vilket renderar i en poäng, och det lag som fått flest poäng efter 
tio minuter vinner.  
Belöning/bestraffning: Förlorande laget fick plocka in materielen. 
 



 

 
Tre zoner 
Antalet spelare: 9 spelare (tre mot tre mot tre) 
Speltid: 10 minuter 
Yta: 30 x 15 meter 
Anvisningar: Tre lag är indelade i tre zoner. Det lag som står i den mittersta zonen ska försöka 
ta bollen av det laget som är i någon av de yttre zonerna. Det lag som har bollen ska försöka 
passa bollen över till laget i den bortersta zonen, genom mittenzonen, vilket renderar i poäng. 
Det lag som tagit flest poäng när tiden är vinner. 
Belöning/bestraffning: Förlorande laget fick plocka in materielen. 

 
Kvadraten 
Antalet spelare: 5 spelare  
Speltid: 10 minuter 
Yta: 8 x 8 meter 
Anvisningar: Fyra spelare mot en spelare som är i mitten av kvadraten och ska försöka 
ta/bryta bollen. Om spelaren tar bollen får denne byta plats med den som tappade bollen. Den 
spelare som är i mitten när övningen är slut förlorar.   
Belöning/bestraffning: Förloraren fick plocka in materielen. 
 
Blandade tävlingar 
Antalet spelare: Alla spelare   
Belöning/bestraffning: Tävlingarna renderade poäng i den totala poängställningen.  
 

 


