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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

  Syftet med studien var att undersöka motivationsklimat inom ungdomsakademier i elitfotbollen i Stockholm 

med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och tränare inom akademin?  

- Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten? 

- Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig 

framgång? 

- Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? 

 

Metod 

  Studien är en kvalitativ sådan. Arbetet har använt sig av en triangulering i två elitföreningar i fotboll, inkluderat 

två intervjuer med akademichefer, fyra intervjuer med akademitränare, samt en observation. För att besvara 

arbetets syfte och frågeställningar har en egen intervju- och observationsguide arbetats fram med achievement 

goal theory, och self-determination theory som grund. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär och 

behandlat fyra övergripande områden gällande motivationsklimat. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har 

insamlad data transkriberats för vidare analys utifrån en deduktiv ansats vilket ligger till grund för arbetets 

resultat. 

 

Resultat 

  En gemensam åsikt bland respondenterna är att ett resultatorienterat motivationsklimat innebär att lagets 

resultat är överordnat individens utveckling. Det innebär också att tränarna tillhandahåller sig rätten att matcha 

laget så som ansvarig ledare önskar. För spelaren innebär det att dennes speltid kan komma att påverkas. 

Respondenterna menar att ett prestationsorienterat motivationsklimat innebär att individens utveckling är 

överordnad lagets resultat. Tränaren kan i ett sådant klimat matcha spelare i en position där denne utvecklas 

mest. Det innebär att resultatet kan komma att påverkas negativt kortsiktigt men är till fördel ur ett långsiktigt 

perspektiv. Respondenterna är överens om att både resultat och prestation behöver finnas med, dock skiljer det 

sig när akademierna introducerar resultatet. Gemensamt är att spelarens individuella utveckling är av högsta 

prioritet. Resultatet visar att tränarna involverar spelarna med hjälp av frågor vilket författarna anser bidra till 

autonomi eftersom att spelarna involveras i deras utvecklingsprocess. Vidare utdelades positiv feedback som 

torde bidra till att öka spelarnas upplevda kompetens. Med hjälp av resultatet kan ansvariga ledare höja spelarnas 

arbetsinsats, det beskrivs dock som viktigt att fokusera på uppgiften för att enklare kunna utvärdera ens egen 

prestation. 

 

Slutsats 

  Resultatet visar att akademiernas bild över vad ett resultat- och prestationsorienterat motivationsklimat innebär, 

överensstämmer med vad forskningen visar. Gemensamt för akademierna är att individens utveckling är av 

högsta prioritet och därmed överordnad lagets kortsiktiga resultat. Forskningen beskriver flera fördelar med ett 

prestationsorienterat motivationsklimat kontra ett resultatorienterat sådant. Det är dock ingen självklarhet att 

detta avspeglas bland Stockholms ungdomsakademier i fotboll.  



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Introduktion ............................................................................................................................. 1	  

1.1 Inledning .......................................................................................................................... 1	  

1.2 Bakgrundsbeskrivning ...................................................................................................... 1	  

1.2.1 Tävlingsinslag ............................................................................................................... 2	  

1.2.2 Tävling och ungdomsidrott ........................................................................................... 3	  

1.2.3 Ungdomsakademier ....................................................................................................... 4	  

1.3 Teoretisk utgångspunkt och forskningsläge ..................................................................... 5	  

1.3.1 Motivation ..................................................................................................................... 5	  

1.3.2 Motivationsklimat ......................................................................................................... 5	  

1.3.3 Achievement goal theory .............................................................................................. 6	  

1.3.4 Self determination theory .............................................................................................. 7	  

1.3.5 Motivationsklimat, AGT och SDT ................................................................................ 8	  

1.3.6 Resultat eller prestation? ............................................................................................... 9	  

1.3.7 Sammanfattning forskningsläget ................................................................................. 10	  

1.4 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 11	  

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

2.1 Intervju som metodval .................................................................................................... 12	  

2.2 Observation som metodval ............................................................................................. 12	  

2.3 Urval ............................................................................................................................... 13	  

2.4 Tillvägagångssätt ............................................................................................................ 14	  

2.5 Etiska aspekter ............................................................................................................... 14	  

2.6 Transkription .................................................................................................................. 15	  

2.7 Resultatanalys ................................................................................................................ 15	  

2.8 Reliabilitet och validitet ................................................................................................. 16	  

3 Resultat .................................................................................................................................. 18	  

3.1 Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och 

tränare inom akademin? ....................................................................................................... 18	  

3.1.2 Resultatorienterat motivationsklimat ...................................................................... 18	  

3.1.3 Prestationsorienterat motivationsklimat .................................................................. 19	  

3.2 Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten? ...................................... 21	  

3.2.1 När resultatet är i fokus ........................................................................................... 22	  



 

 

3.2.2 Prestationsorienterat motivationsklimat- att föredra ............................................... 23	  

3.3 Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och 

långsiktig idrottslig framgång? ............................................................................................ 25	  

3.3.1 I ett resultatorienterat motivationsklimat ................................................................ 26	  

3.3.2 I ett prestationsorienterat motivationsklimat ........................................................... 27	  

3.4 Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? ............. 29	  

3.4.1 Resultatorienterat motivationsklimat ...................................................................... 29	  

3.4.2 Prestationsorienterat motivationsklimat .................................................................. 30	  

4 Diskussion ............................................................................................................................. 33	  

4.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 33	  

4.2 Diskussion- resultat ........................................................................................................ 34	  

4.2.1 Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och 

tränare inom akademin? ................................................................................................... 34	  

4.2.2 Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten? ............................... 36	  

4.2.3 Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation 

och långsiktig idrottslig framgång? .................................................................................. 37	  

4.2.4 Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? ...... 37	  

4.3 Reflektioner och framtida forskning .............................................................................. 39	  

4.4 Reliabilitet & Validitet ................................................................................................... 40	  

4.5 Sammanfattande diskussion ........................................................................................... 41	  

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 43	  

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Intervjuguide akademichefer 

Bilaga 3 Intervjuguide akademitränare 

Bilaga 4 Observationsguide 

 



1 

 

1 Introduktion 

  Detta arbete är ett självständigt arbete på grundnivå som ingår i Tränarprogrammet vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Arbetet utgör en del av momentet Idrott 

III (30 hp), och innefattar ett examensarbete om 15 hp under höstterminen 2014. Ämnet berör 

ledarskap och psykologi inom idrott och kategoriseras därmed till den samhällsvetenskapliga 

forskningsinriktningen. Vidare har arbetet för avsikt att öka förkunskaperna kring 

motivationsklimat bland ungdomslag inom Stockholms elitföreningar i fotboll. 

1.1 Inledning 

 Riksidrottsförbundet redogör i ”Toppningsstudien” (2005) att brist på motivation kan vara en 

anledning till varför barn och ungdomar väljer att sluta idrotta. Deci och Ryan (2000) menar 

att motivationen påverkas av den miljö som individen vistas i, samt av det ledarskap som 

färgar den rådande miljön. Föreningen, och även tränaren, bör därför vara en grundläggande 

faktor för att unga ska fortsätta idrotta, varför de har en avgörande roll kring skapandet av de 

motivationsklimat som unga idrottare vistas i. Svensk elitfotboll (SEF) är en förening som 

bland annat granskar och förser de 32 högst rankande fotbollsföreningarna för herrar, med 

ekonomiskt bidrag, utbildning med mera. Dessa föreningar bör med anledning av dess 

position i näringskedjan, ha som uppgift att utbilda spelare till såväl nationell- som 

internationell elitnivå. Stockholms fotbollförbund publicerade under 2014 ”En elva med 

nollåttor” (Stockholm fotbollförbund. Rapport 2014-10-28), en rapport som bygger på 

Stockholmsfotbollens utmaningar. Enligt rapporten spelar cirka 56000 barn i 150 föreningar i 

Stockholms distrikt. Dessa utgör ungefär 1/6-del av Sveriges fotbollsspelande barn och 

ungdomar. Därför uttrycks det en besvikelse över att det endast var två spelare som var 

fostrade i Stockholm, under A-landslagets (herrar) träningslandskamper mot Danmark och 

Belgien under våren 2014. För att undersöka vad Stockholms elitfotbollsföreningar gör för att 

utveckla fotbollsspelare i Stockholm kommer denna studie att ha för avsikt att undersöka två 

elitföreningars syn och förhållningssätt till motivationsklimat i den elitförberedande 

verksamheten. 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 

  Resultat och prestation är återkommande ämnen som diskuteras i idrottens olika forum. I 

synnerhet är dessa ämnen relevanta inom ungdomsidrotten som regleras av vuxenvärldens 

tyckanden och värderingar. Sett till spelets idé i exempelvis fotboll, är det att göra fler mål än 
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sin motståndare under pågående matchtid för att vinna matchen (Bolling 1997, s. 11). 

Exemplet är överförbart och kan översättas i flera idrottsliga sammanhang. Svensk idrott har 

sedan länge byggts på ideellt engagemang, så kallade eldsjälar. Engagemanget från dessa har 

visat sig vara en styrka för svensk idrotts framgång, och kan samtidigt ha påverkat idrotten i 

motsatt riktning. En konsekvens som det ideella ledarskapet kan ha influerat är ledarnas 

olikheter vad gäller exempelvis värderingar, kompetens och förmågan att instruera och leda 

idrottare. Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill (2009) förtydligar svensk idrotts 

strävan i ett mångdimensionellt Sverige. Programmet beskriver bland annat att idrotten är en 

högst bidragande faktor för att tillfredsställa mänskliga behov, varför idrotten gemensamt bör 

arbeta för att behålla barn och unga i idrotten oavsett sport. Glädje, spontanitet och utlopp för 

rörelsebehov är exempel på sådant som tillgodoses i och genom idrotten. Att en stor vikt läggs 

på glädje bland barn och unga är något som stöds av den forskning som gjorts gällande 

målsättningsmönster. Barns primära idrottsliga målsättning har nämligen visat sig vara att 

uppnå just glädje (Weinberg & Gould 2010, s. 347). Vidare skapar idrotten möjligheter för att 

utmana sig själv samt testa sina gränser, något som påverkar ens tillfredsställelse och 

inspiration i positiv riktning. Flickor och pojkar som har kapaciteten att uppnå elitnivå ska ges 

denna möjlighet under sunda förhållanden. 

1.2.1 Tävlingsinslag 

  Idrotten ter sig på ett mångdimensionellt sätt i människans vardag. I Pedagogiska perspektiv 

på idrott (2002 s. 270ff.) presenterar Engström och Redelius idrottens dimensioner, bland 

annat tävling och rangordning. En sådan praktik beskrivs som den vanligaste formen av idrott 

och speglar den idrott som utövas i föreningslivet. Syftet med denna form är att mäta sig med 

och mot andra idrottsutövare för att se var i rangordningen man befinner sig i förhållande till 

varandra. Avancemang är eftersträvansvärt medan det motsatta skulle kunna leda till 

utslagning. Formen innebär att träning är viktigt att underkasta sig för att uppnå önskat 

resultat, och att utvärdering sker i jämförelse med andra, vilket också är helt naturligt. En 

annan praktik som redovisas är praktiken om färdighetsinlärning (Engström & Redelius 2002, 

s. 281f.). Denna form syftar till att öka sin idrottsliga förmåga genom att underkasta sig 

övning och systematisk träning. Denna form uttrycks som en förberedelsefas inför ett 

specifikt tävlingssammanhang. Professionella tränare används ofta som ett instrument för att 

öka sin egen kapacitet i förhållande till de krav som ställs. Färdigheterna utvärderas utifrån 

ens egen förmåga och syftar till att öka sin motoriska skicklighet (Ibid). 

  Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill (2009) beskriver tävlingen som ett naturligt 
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inslag i idrotten. Ett inslag som är en del av den lek idrotten står för, och ska utformas utifrån 

barnens villkor. Tävlingsmomentet är ett verktyg för att inspirera idrottare till att träna för att 

prestera mer samt bidra till personlig såväl som idrottslig utveckling. Vidare uttrycks det att 

tävlingen ska kvalitetssäkras samt motarbeta de utslagningsmoment som kan förekomma vid 

en resultatbaserad utvecklingsmiljö. 

1.2.2 Tävling och ungdomsidrott 

  Brustad, Babkes och Smith (2001, s. 608f.) diskuterar huruvida barn och ungdomar är 

psykologiskt redo för att tävla, vilket varierar beroende på individens mognad. Med hänsyn 

tagen till just denna mognad är det vanligt att idrottare delas in i åldersgrupper, och på så vis 

hoppas man att de slussas in i tävlingsidrotten vid rätt tidpunkt. Tyvärr kan inte idrottens 

organisation vad gäller gruppindelningar efter ålder täcka in den enorma variation som finns i 

biologisk mognad för barn. En viktig del att ta hänsyn till inom idrotten i såväl träningens 

som tävlingens utformning, är hur långt barn och ungdomar kommit i sin utveckling vad 

gäller dennes intresse att jämföra sina färdigheter gentemot andra. Social jämförelse är 

nämligen en naturlig utveckling som sker i takt med att barn själva söker möjligheter att 

bedöma personliga prestationer i jämförelse med andra. Denna process har en viktig funktion 

så att barnen får en bättre förståelse för sin egen förmåga inom olika områden av prestation, 

därefter deltar barnen beroende på deras upplevda kompetens. Fortsättningsvis nämner 

Brustad et al. (2001, s. 608f.) att barn börjar visa ett aktivt intresse för social jämförelse vid 7-

8 års ålder. Hur väl barn och ungdomar är redo för en resultatbaserad verksamhet beror också 

på deras kognitiva förmåga att förstå orsaker till utfall. Resultatet i en match kan exempelvis 

bero på flera faktorer som exempelvis ens egen förmåga, ansträngningsgrad, motståndarens 

prestation eller tur. Brustad et al. (2001, s. 608) också att barns förmåga att reflektera kring 

sådant utvecklas vid 10-12 års ålder. Detta är något som idrottsföreningar bör beakta i sin 

ungdomsverksamhet, varför det är intresseväckande hur elitföreningar förhåller sig till 

prestation och resultat i den elitförberedande verksamheten.  

  Med dessa mognadsprocesser i beaktande, menar Goncalves, Rama och Figueiredo (2012) 

att det är viktigt att barn och ungdomar ges möjligheten att utvecklas med hänsyn tagen till 

biologisk ålder. Det beskrivs hur det råder en osäkerhet kring att tidigt identifiera talanger då 

det inte finns några garantier att förutspå framgångar över tid, något som stöds av Carlson 

(1988). Långsiktig idrottslig framgång är således svårt att dels förutse, dels definiera vad det 

innebär. Riksidrottsförbundets ”Toppningsstudien” (2005) redogör att tidig talangidentifiering 

förekommer och att detta kan te sig i form av ”toppning”, det vill säga att barn och unga 
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selekteras i syfte att få fram det bästa laget. Sammanfattningsvis är toppning jämförbart med 

selektering, en form som innebär att barn och unga åskådliggörs utifrån dennes förmåga och 

kapacitet. Laguttagning och variationer i speltid är andra variabler som kan förekomma i 

termer av ”toppning”. Processen för en laguttagning har visat sig uppfattas olika mellan unga 

idrottare och ledare. Att låta vissa spela mer kan vara en konsekvens av att man tränat varje 

träning under veckan, en form av belöningssystem, men kan likväl vara en konsekvens av 

ledarens bekräftelsebehov. Vidare kan toppning förekomma genom att tilldela spelare 

positioner såväl som spelare kan tilldelas en position där denne gör ”minst skada”. Barns 

önskan att ”vilja vinna” beskrivs kunna ge vuxna ledare en ursäkt att använda sig av just 

selektering i syfte att uppnå kortsiktigt resultat. Att toppa genererar på sikt att barn lär sig att 

utslagning är vanligt förekommande i idrotten, det vill säga att alla inte får vara med. 

”Toppning” och selektering är enligt Riksidrottsförbundets rapport ”Varför lämnar unga 

idrotten- en undersökning av fotbollstjejer och killar från 13-15 år” (2004), två anledningar 

till varför barn och ungdomar väljer att sluta idrotta. Detta är häpnadsväckande ur flera 

aspekter, bland annat ur ett spelarutbildningsperspektiv då ledarens förhållningssätt till bland 

annat laguttagning och eventuell selektering bidrar till den miljö som unga idrottare befinner 

sig i, och vidare till den stämning och stimulans som är så viktig att underhålla i ett idrottslag. 

1.2.3 Ungdomsakademier 

  En förklaring till varför svensk idrott har möjlighet att konkurrera på den internationella 

arenan är med hög sannolikhet tack vare den mångfald idrotten har i Sverige. Vägen till en 

lyckad idrottskarriär är dock mångsidig och kan också innebära olikartade vägval. En allt 

vanligare förekomst inom idrottsföreningarna är ungdomsakademier, en form som riktar sig 

till de barn och unga vars kapacitet och ambition överensstämmer med idrottsföreningens 

verksamhet. Fallby (2006, s. 230) beskriver akademier generellt utifrån ett psykologiskt plan. 

”Elitföreningar vill fostra och utveckla duktiga spelare för att försörja sina 

representationslag, som i sin tur är beroende av framgångar på en viss nivå. Därför borde 

varje elitförening också vara intresserad av att ha en akademi för unga spelare som klarar 

steget från etablering till perfektion”. Vidare beskrivs att spelarnas förmåga att hantera 

situationen kommer påverkas av exempelvis vilka erfarenheter denne besitter, ungas sökande 

efter identitet, stresshanteringsförmåga, självkänsla med mera. Därmed bör akademiernas 

uppgift vara att stärka individerna i syfte att optimera unga spelares förutsättningar att nå 

elitfotbollen. Resonemang framgår kring hur akademierna kan bidra till ökat stresspåslag, 

samt att behovet av utbildning för hur detta ska hanteras är viktigt. Därmed bör, enligt tidigare 
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resonemang, spelarnas inre motivation prioriteras. Med hjälp av ungdomsakademiernas 

tillgångar och resurser anses det i vissa fall öka sannolikheten att uppnå drömmen att bli 

elitspelare. Dessa akademiers organisation är i regel likartade, medan arbetssätt och metoder 

kan skilja sig åt med hänsyn tagen till den enskilda föreningens värdegrund, dess 

prioriteringar, utbildningsplan med mera. 

1.3 Teoretisk utgångspunkt och forskningsläge 

  Achievement goal theory (AGT; Nicholls 1984;1989) och self-determination theory (SDT; 

Deci & Ryan 1985; Ryan & Deci 2000) är två teorier som kommer att ligga till grund för 

arbetets utformning. Forskningsläget kommer att presenteras utifrån teorierna samt vilken roll 

de har för motivation och motivationsklimat.  

1.3.1 Motivation 

  Roberts och Treasure (2002, s. 7) förklarar hur motivation bygger på individens behov samt 

hur motivation påverkas av dennes interaktion med den sociala kontexten som denne befinner 

sig i. Vidare beskrivs det hur motivation kan ses som en process som bland annat påverkar 

påbörjandet, riktningen, uthålligheten samt kvalitén på ett målinriktat arbete. Motivation 

definieras enligt Sage (1997) utifrån två variabler, dess grad av intensitet samt dess riktning. 

Intensiteten innebär hur pass motiverad individen är, medan riktningen svarar på vad en 

individ väljer (Ryan & Deci 2000). Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009, s. 104) förklarar 

att en individs motivation i samspel med kompetens och reflektion, är av stor betydelse och 

grunden för all utveckling och inlärning. Med tanke på att en elitidrottare dagligen ställs inför 

utmaningar i sin resa mot utveckling, bör stimulerande miljöer som bidrar till motivation vara 

av hög prioritet. 

1.3.2 Motivationsklimat 

  Jovett och Lavelle (2007, s. 120) definierar motivationsklimat som den sociala situation, 

vilken påverkas av signifikanta andra och målen (målsättningar) som de eftersträvar. 

Signifikanta andra skulle kunna likställas med en tränare, en form av ledare i gruppen, eller 

annan faktor som har inverkan på målens karaktär och svårighetsgrad. Hassmén et al. (2009, 

s. 104) menar att motivation ofta beskrivs i termer av motivationsklimat. I samspel med 

individens motivation, beskrivs det vidare hur coachen ses som en starkt påverkande faktor av 

motivationsklimatet.  
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1.3.3 Achievement goal theory 

  Achievement goal theory (AGT) är en social-kognitiv teori som tar hänsyn till vilka mål som 

finns i en specifik kontext. Teorin handlar just om att finna de mål som genererar i utveckling 

av ens prestationer i ett specifikt sammanhang (Roberts & Treasure 2012, ss. 8-15). Nicholls 

(1984; 1989) åskådliggör två olika riktningar i en individs inställning till en specifik situation, 

dels uppgiftsorienterad, dels egoorienterad. Uppgiftsorienterad innebär att individen strävar 

efter personlig framgång och förbättring med hjälp av dennes ansträngning. I sin utvärdering 

utgår individen från sig själv i syfte att vilja lära sig mer. Ego- orienterad innebär att en 

individ söker situationer som syftar till att bevisa sin överlägsenhet gentemot andra, gärna 

med så låg ansträngning som möjligt. Vad som skiljer en uppgifts- kontra ego- orienterad 

individ är hur denne förhåller sig till uppgiften samt vad denne väljer att fokusera på i sin 

utvärdering. Det beskrivs att en uppgiftsorienterad individ har större kontroll på sin egen 

prestation, i kontrast till ego- orienterade (Ibid). Vad som också skiljer dessa åt är att 

uppgiftsorienterade individer förklarar sina framsteg och misslyckanden utifrån sig själv 

medan ego- orienterade individer i större utsträckning använder yttre omständigheter i sin 

utvärdering av ens prestationer. Vidare värderar en egoorienterad individ jämförelser 

gentemot andra högre kontra en uppgiftsorienterad individ. Vad en tränare väljer att fokusera 

på avseende ovan nämnda orienteringar, bidrar således till det rådande motivationsklimatet 

och vidare idrottarnas målorientering (Roberts & Treasure 2012, ss. 15-20). Vilken 

målorientering tränare, idrottare och andra värderar bidrar vidare till det rådande 

motivationsklimatet som kategoriseras enligt prestations- eller resultatorienterat 

motivationsklimat (Nicholls 1984; 1989). AGT som teori beskriver vidare hur motivationen 

att utföra en viss uppgift dels justeras av ens upplevda kompetens, dels hur den upplevda 

kompetensen överensstämmer med det uppsatta målet. På samma sätt kan motivationen 

påverkas av målsättningen, som dels regleras av uppgiften, dels strävan att uppnå slutgiltigt 

resultat. Detta genererar i en persons inställning och därmed i specifika beteenden i syfte att 

klara av att utföra uppgiften (Nicholls 1989). Roberts och Treasure (2012, s. 9ff.) förklarar att 

mål beskriver vad som ger en aktivitet syfte och mening. Beroende på vad ens individuella 

mål orientering är, påverkas dennes grad av ansträngning vilket skapar en situation som kan 

upplevas olika stimulerande. 

  Enligt AGT (Nicholls 1984; 1989) kan motivationsklimat kategoriseras till prestations- och 

resultatorienterat. Ett prestationsorienterat motivationsklimat innebär således att tränarens 

feedback baseras på idrottarnas ansträngning med dennes tidigare prestationer i beaktning. 
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Individens prestation står i fokus varpå uppgiftsorienterade idrottare som fokuserar på att 

förbättra sina egenskaper och färdigheter beskrivs vara till individens fördel med hänsyn 

tagen till dennes utveckling. Ett prestationsorienterat motivationsklimat innebär således att de 

coachar laget med hänsyn tagen till individens utveckling. Detta står i kontrast till ett 

resultatorienterat motivationsklimat, som innebär att miljön uppmuntrar idrottarna att prestera 

i syfte att mäta sig med andra (Ibid). På så sätt blir utslagning och jämförelse två vanliga 

fundament i ett resultatorienterat motivationsklimat. Vidare innebär det att tränarna 

tillhandahåller sig rätten att matcha laget med hänsyn tagen till det kortsiktiga resultatet. Ur 

ett spelarutbildningsperspektiv är motivationsklimat synnerligen intressant med tanke på 

idrottsföreningarnas olika verksamheter och ändamål. Det råder, med hänsyn tagen till 

forskningen, en osäkerhet gällande vilket motivationsklimat som dominerar den 

elitförberedande verksamheten varför det vore intressant att kartlägga vilket förhållningssätt 

elitföreningar har i en sådan fråga. 

1.3.4 Self determination theory  

  Deci och Ryan (1985; 2000), Ryan och Deci (2000) samt Ntoumanis och Biddle (1999) 

redogör för tre typer av motivation, vilka är icke-motivation, yttre motivation och inre 

motivation. Inre motivation definieras utifrån individens deltagande av intresse för uppgiften i 

sig. Individen upplever genom aktiviteten en stimulans som bidrar till dennes engagemang. I 

kontrast till inre motivation, definieras yttre motivation utifrån när individen utför en specifik 

uppgift med hänsyn tagen till yttre omständigheter. En sådan beskrivs kunna vara den 

konsekvens som eventuellt kan uppstå i form av belöning, men skulle likväl kunna vara ett 

sätt att undvika negativa konsekvenser (Ibid). Idrottares förmåga att hantera dessa olika typer 

av motivation kan variera, men beskrivs vara en egenskap som går att träna upp vilket 

påverkar spelarnas motivation i positiv riktning (Fallby 2006, s. 202). Inre motivation 

beskrivs som den mest eftersträvansvärda i syfte att uppnå goda prestationer, välbefinnande, 

kreativitet och lärande. Dessa effekter kan uppnås genom tre generella behov som self-

determination theory (SDT) anger, vilka är att känna sig kompetent, tillhörighet, samt känslan 

av autonomi. Kompetens framställs som hur individen upplever sin förmåga i förhållande till 

ens uppsatta mål (Ryan & Deci, 2002). Tillhörighet förklaras som en känsla av samhörighet 

till andra i sociala sammanhang. Det sistnämnda, känsla av autonomi, beskrivs som den grad 

individen känner vilja och ansvar för att inleda sitt beteende, ett slags godkännande av ens 

egna handlingar. Ju mer dessa uppfylls, desto större inre motivation beskrivs deltagarna 

tillgodose sig (Deci & Ryan, 1985; 2000; Bartholomew, Ntoumanis och Thogersen-
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Ntoumanis 2009; Hassmén et al. 2009, s. 106). Self- determined innebär att ens beteenden är 

fullt accepterade av individen och att de utförs helt på eget initiativ i syfte att tillfredsställa 

ens egna behov. Forskning med hänsyn tagen till SDT (Ryan & Deci 2000), har visat att 

denna typ av motivation är att föredra för att få de positiva effekterna så som ökad 

självkänsla, höjd ansträngning och vidare förbättrad prestation så kallad inre motivation. 

Detta bör göra att tränare i sin position, har en unik möjlighet att påverka sina idrottares 

prestationer. Tränare med ett autonomiskt och stödjande förhållningssätt till sina idrottare har 

visat sig påverka den inre motivationen i högre utsträckning varpå detta är att föredra, utan att 

på något sätt anses som självklar (Ntoumanis 2012, ss. 91-128). Forskningen visar att 

beteenden, relationer tränare-idrottare emellan, kamratskap, samt skapandet av ett 

prestationsorienterat motivationsklimat bör prioriteras för att skapa de förutsättningar som 

anses vitala för att uppnå långsiktig framgång. Dessutom bör bland annat relationen tränare-

idrottare emellan bidra till en känsla av tillhörighet, vilket enligt SDT är viktigt för att uppnå 

hög inre motivation.  

1.3.5 Motivationsklimat, AGT och SDT 

  Vella et al. (2009) lyfter i sin artikel fram relationen mellan coach-idrottare som vital för 

idrottarens egen känsla av upplevd kompetens, som vidare påverkar dennes inre motivation, 

något som stöds av Ullrich-French och Smith (2008). Beroende på vilken inställning individer 

har vad gäller prestation och resultat, samt vad som prioriteras i verksamheten, kommer dessa 

formas olika och vidare bidra till det rådande motivationsklimatet (Jovett & Lavelle 2007, s. 

120). Vad som är viktigt för en tränare är att förse idrottare med feedback då ett sådant 

förhållningssätt har visat sig bidra till deras positiva uppfattningar av det rådande 

motivationsklimatet (Nezhad & Keshtan 2010). Moreno, Cervello och González-Cutre (2010) 

undersökte 413 idrottare i åldrarna 12-16 år, från 28 olika sportskolor i Spanien. 

Undersökningen syftade till att se över motivationsklimat och dess påverkan på den 

självbestämmande motivationen med hjälp av frågeformulär. Artikeln redogör att man kan 

förutse en idrottares självbestämda målorientering genom att kartlägga hur idrottaren upplever 

det rådande motivationsklimatet. Artikeln visar att ett uppgiftsorienterat motivationsklimat 

visade sig leda till självbestämmande motivation, medan ett motivationsklimat präglat av 

individer som fokuserar på att jämföra sig med andra, visade sig motverka detsamma. 

  I en studie på basketspelare i åldern 10-15 år redogör Cumming, Smoll, Smith och 

Grossbard (2007) att idrottarens upplevelse av ett prestationsorienterat motivationsklimat 

korrelerar med dennes positiva uppfattning av tränaren. I motsatts till detta framkom det även 



9 

 

att deltagarnas uppfattning av ett resultatorienterat motivationsklimat påverkar dennes 

föreställning av tränaren negativt. Spelarnas uppfattning av tränaren, vad gäller tränarens 

kunskap samt förmåga att lära ut, påverkades till viss del av de resultat som laget presterat 

under året. Sammanfattningsvis påpekar studien att spelarnas uppfattning av tränaren, 

påverkas i större grad av dennes beteenden, jämfört med lagets resultat. Vidare noterades inga 

signifikanta samband vad gäller vinster och motivationsklimat. Nezhad och Keshtan (2010) 

stärker i sin artikel tesen om att idrottares positiva uppfattningar om det rådande 

motivationsklimat ökar, med hjälp av tränarens engagemang och förmåga att utdela feedback.  

  Cresswell, Hodge och Kidman (2003) undersökte vad som kan påverka motivationen bland 

unga fotbollsspelare. Genom frågeformulär besvarade 99 pojkar och 8 flickor, i åldrarna 9-13 

år, frågor om målsättning och motivationsklimat. Dessa analyserades för att besvara vilket 

inflytande dessa variabler hade på spelarnas motivation. Resultatet visade att ett 

prestationsorienterat motivationsklimat hade större inflytande på deltagarnas inre motivation, 

jämfört med ett resultatorienterat sådant, som dock inte visade sig ha någon skadlig inverkan 

på deras inre motivation. Sammanfattningsvis beskriver artikeln att fokus på processen och 

prestation är att föredra, kontra resultat i syfte att deltagarna ska uppleva en ökad känsla av 

kompetens. Den tidigare forskningen om motivationsklimat som nämns sammanfattar vilket 

inflytande olika motivationsklimat har i termer av deltagarnas uppfattning av tränaren, 

självbestämmande motivation samt vilket motivationsklimat som är att föredra.  

Utifrån den litteratur och forskning som angetts med hänsyn tagen till och motivationsklimat 

kan ett sådant begrepp definieras som den sociala situation som individen befinner sig i 

(Jovett & Lavelle, 2007, s. 120).  

1.3.6 Resultat eller prestation? 

  Inom idrotten bidrar både ansvariga ledare och idrottare till det rådande motivationsklimatet 

genom sina värderingar av resultat och prestation. Beroende på vilken av resultat eller 

prestation som åskådliggörs i ett idrottslag, kommer idrottarna att påverkas olika. Vella, 

Oades och Crowe (2009) förklarar att fokus på lärandemoment är till idrottarnas fördel sett till 

deras upplevda utveckling. Det bästa sättet enligt Vella et al. (2009), är att tränare engagerar 

sig i idrottarnas beteenden som stimulerar intellektet, arbeta för att påverka deras individuella 

styrkor samt förse deras miljö med goda förebilder. Olofsson (2010, s. 27f.) stärker en sådan 

ståndpunkt och menar att beteenden som är möjliga att observera, bör ligga till grund för en 

tränares feedback gentemot idrottare. Fortsättningsvis menar Olofsson (2010, s. 34f.) att 

feedback bör riktas mot idrottarnas prestationer, snarare än resultatet. En sådan ståndpunkt får 
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stöd av AGT (Nicholls 1984;1989). Weinberg och Gould (2011, s. 65) förklarar att situationer 

som av deltagarna upplevs stimulerande, kan skapas med hjälp av att reglera svårighetsgraden 

i uppgiften med hänsyn tagen till spelarens kompetens att utföra densamma varför 

prestationen bör prioriteras. Enligt Burton, Naylor och Holliday (2001) bör en idrottare 

tillämpa både resultat- och prestationsmål i dennes målsättningsarbete. Resultatmål, som 

bland annat är beroende av yttre faktorer, innebär också en jämförelse med motståndarens 

prestation. Detta skiljer sig från prestationsmål där jämförelser sker utifrån ens egna insatser. 

Mål som är baserade på resultat, kan med fördel tillämpas när tävlingen ligger långt fram i 

tiden (exempelvis försäsong), i syfte att främja en idrottares motivation på kort sikt. Däremot 

skulle en idrottare kunna uppleva prestationsångest, samt en ökad känsla av stress ifall denne 

fokuserar på resultatet med tävlingen nära inpå. Vidare beskrivs det att en idrottare bör 

prioritera prestationsmål i träning såväl som tävling (Ibid). Vad som bör ligga till grund för en 

tränares feedback gentemot idrottare är enligt Olofsson (2010, s. 27ff.) beteenden som är 

möjliga att observera. Feedback bör således riktas mot idrottarnas prestation, snarare än 

resultatet (Olofsson, 2010 s. 34ff.). 

1.3.7 Sammanfattning forskningsläget 

  Sammanfattningsvis visar forskningen att motivation och motivationsklimat är två variabler 

som har ett nära samband. Vidare beskrivs motivation som grunden för all utveckling och 

inlärning (Hassmén et al. 2009, s. 104). Den teoretiska utgångspunkten i form av SDT (Ryan 

& Deci 1985; 2000) och AGT (Nicholls 1989) upplevs av författarna, med stöd från 

Ntoumanis et al. (1999) komplettera varandra. Å ena sidan lyfter SDT fram den inre 

motivation som ska generera i att en idrottare tillgodoser sig en så pass stark inre motivation 

som är oberoende yttre omständigheter. Teorin förklarar att autonomi, upplevd kompetens 

och tillhörighet, bidrar till idrottares inre motivation. Å andra sidan behandlar AGT 

motivationsklimatet som påverkas av situationens olika förutsättningar som vidare genererar i 

en idrottares inställning. Situationen, vilken utgörs av individens upplevda kompetens i 

förhållande till det uppsatta målet, är en faktor som teorin tar hänsyn till, vilket av författarna 

anses vara en styrka med AGT som teori. Ryan och Deci (2000) förklarar att motivation 

bygger på individens intressen och behov, samt att motivation kan beskrivas i termer av 

intensitet och riktning. AGT (Nicholls 1984; 1989) anger att en individ dels kan vara 

uppgiftsorienterad, dels ego- orienterad. Vilken som kännetecknar en individ beror på vilken 

inställning individen har till en specifik uppgift. Motivationsklimat definieras som den sociala 

situation som påverkas av signifikanta andra och de uppsatta målen (Jovett & Lavelle 2007, s. 
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120). De kan vidare kategoriseras till ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat. 

En ytterligare referens som menar att motivation och motivationsklimat har ett nära samband 

är Weinberg och Gould (2010, 51ff.) som beskriver att en idrottares personlighet, behov, 

intressen och mål, i samspel med situationen (miljön) är av betydande karaktär för en 

idrottares motivation. AGT (Nicholls 1984; 1989) anger att ett motivationsklimat som präglas 

av uppgiftsorienterade individer är till idrottarnas fördel med hänsyn tagen till idrottarnas 

inspiration och förmåga att uppnå önskvärda beteenden. Cresswell et al. (2003) stärker en 

sådan ståndpunkt och menar att fokus på prestationen är att föredra kontra resultatet. 

Forskningen har visat att deltagares positiva uppfattning av tränaren korrelerar med ett 

uppgiftsorienterat motivationsklimat och deltagarnas upplevda kompetens (Cresswell et al. 

2003; Cumming et al. 2007; Nezhad & Keshtan 2010; Vella et al. 2009). Med tanke på den 

kunskapslucka som råder vad gäller vilka motivationsklimat som prioriteras i elitförberedande 

idrottsverksamheter finner författarna ett intresse att undersöka vilken inställning ansvariga 

chefer och tränare har till motivationsklimat i den elitförberedande verksamheten för barn och 

ungdomar. Detta med tanke på elitklubbarnas roll och position i näringskedjan. Med hänsyn 

tagen till AGT och SDT kommer därför denna studie att riktas mot motivationsklimat i den 

elitförberedande verksamheten i Stockholms elitfotboll. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka motivationsklimat inom ungdomsakademier i elitfotboll i Stockholm. 

- Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och 
tränare inom akademin?  

- Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten?  

- Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och 
långsiktig idrottslig framgång? 

- Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? 

2 Metod 
  Studien var kvalitativ och innefattade intervjuer med kompletterande observationer som 

datainsamlingsmetod. Dessa används ofta i kvalitativ forskning och innebär ofta en 

växelverkan mellan datainsamling, samt analys av densamma. Denna process går i linje med 

den hermeneutiska forskningsprocessen, som är vanligt förekommen i kvalitativ forskning 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 105ff.). Genom insamling, analys och tolkning av insamlad 

data är syftet att skapa större förståelse för hur svenska elitföreningar i fotboll ser på 
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motivationsklimat inom ungdomsakademier i Stockholmsområdet. Metoden innebär således 

en metodtriangulering, som kombinerar flera metoder vid undersökning av ett och samma 

område (Hassmén & Hassmén 2008, s. 156). Respondenterna har utifrån sin egen förmåga 

beskrivit vad resultat- och prestationsorienterat motivationsklimat innebär för dem, detsamma 

gäller för begreppen inre motivation och långsiktig idrottslig framgång. 

2.1 Intervju som metodval 

  Studien använde semistrukturerade intervjuer där formen är öppen, men även riktad och har 

utifrån arbetets syfte och frågeställningar ett specifikt ändamål. Utifrån intervjuns syfte 

erbjuds respondenten att berätta om sina upplevelser och erfarenheter för området, vilket 

ligger till grund för arbetets analys. Denna frihet styrks av Lantz (2013, s. 43) som förklarar 

att respondenten får möjlighet att resonera med sig själv och på så sätt välja i vilka 

sammanhang området ska beskrivas. Som intervjuare kan personen i fråga följa berättelser 

och fånga upp uppfattningar, upplevelser etcetera som kan vara av värde för att förstå hur 

respondenten ser på utvalt område. Kvale och Brinkmann (2009, s. 171ff.) beskriver att 

intervjuer till sin natur är diskursiva och förutsätter således olika diskurser. Ett diskursivt 

förhållningssätt innebär att intervjupersonen blir en form av medforskare som bidrar till 

kunskap och förståelse i ett samtal. Dessutom blir intervjupersonen tillsammans med 

intervjuaren känslig för diskurserna som uppstår under intervjun, samt deras förmåga att 

definiera densamma. En intervjuguide har arbetets fram utifrån egen förmåga med hänsyn 

tagen till arbetets syfte och frågeställningar, bilaga 2 och 3. Frågorna utgår från mer allmänna 

till mer specifika frågor inom angivet område. Intervjuerna har senare transkriberats utifrån de 

grundregler för transkription som är bra att stödja sig mot för att erhålla en viss typ av 

standardisering och förtydligande (Gillham 2008, s. 168ff.). 

2.2 Observation som metodval 

  Patel och Davidson (2011, ss. 91-97) beskriver observation som en teknik som är lämplig att 

använda vid insamlandet av information. Metoden är framförallt användbar vid datainsamling 

som rör beteenden i vardagliga situationer. Beteenden innebär i detta sammanhang vad som 

fysiskt utförs av en individ, eller vad som uttrycks verbalt. Observationer som metod är ett 

sätt att komplettera information som samlats in med andra relevanta tekniker. Metoden har till 

sin fördel att skeenden i specifika sammanhang kan studeras i realtid samt i en miljö där 

personen som observeras är van att verka. Vidare brukar observationer kategoriseras som 

strukturerad eller ostrukturerad beroende på hur väl preciserat det utforskade problemet är 
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(Ibid). Vid respektive observation användes förutbestämda frågor (bilaga 4) i syfte att 

komplettera de genomförda intervjuerna. Observationen användes således som ett verktyg för 

att stärka intervjupersonernas uttalanden i ett praktiskt sammanhang. På så sätt genomfördes 

en ”semistrukturerad” observation av två träningstillfällen, en för vardera förening.  

2.3 Urval 

  Studien inbegrep två typer av urval, dels valet av målgrupp, dels valet av intervju- och 

observationsfrågor som grundas på arbetets syfte och frågeställningar. Målgruppen baseras på 

arbetets syfte varpå föreningar tillhörande Stockholms elitfotboll ansågs lämpliga. Utifrån en 

begränsning vad gäller tid och av kursens framtagna riktlinjer, har urvalet av aktuell målgrupp 

limiterats till två föreningar. Valet av forskningsområde bygger på författarnas engagemang 

och ett dedikerat eget intresse för barn och ungdomars utvecklingsprocess inom 

Stockholmsfotbollen. Totalt genomfördes två intervjuer med akademichefer, fyra intervjuer 

med akademitränare samt två observationer jämnt fördelat på två elitfotbollsföreningar i 

Stockholm. Samtliga respondenter som har kontaktats tackade ja till sin medverkan.  

  Framtagen intervjuguide (bilaga 2, 3) har arbetats fram av egen förmåga. Med hjälp av 

litteratur baserat på SDT (T.ex. Ryan & Deci 2000) och AGT (Nicholls 1984; 1989) har 

författarna kategoriserat frågeställningar utifrån vad prestations- och resultatorienterat 

motivationsklimat innebär för utvald målgrupp, vilka prioriteringar som finns inom 

ungdomsakademin, vilka effekter de söker med hänsyn tagen till inre motivation och 

långsiktig idrottslig framgång, samt vilka praktiska metoder som används i den dagliga 

verksamheten för att främja valt motivationsklimat. Vid framtagandet av observationsguide 

(bilaga 4) har ” The perceived motivational climate in sport questionnarie 2” (PMCSQ2) 

använts som utgångspunkt i samspel med arbetets syfte och frågeställningar (se 1.5). Detta är 

ett väl beprövat frågeformulär som syftar till att mäta deltagarnas uppfattning av det rådande 

motivationsklimat (Newton, Duda & Yin (2010). PMCSQ2 innehåller 33 frågor som bland 

annat berör hur tränaren uppmanar sina deltagare att testa nya färdigheter, hur tränaren 

förhåller sig till resultatet av deltagarnas prestationer, vilken inställning tränaren har till 

resultat och prestation samt hur tränaren utformar övningar som uppmuntrar till jämförelse 

och rivalitet. Dessa frågor är sådana som legat till grund för observationsguidens formulering. 

Observationsguiden utgår från allmänna och specifika frågor. De allmänna frågorna berör vad 

tränaren belyser i sin träning samt när och hur feedback utdelas. De specifika frågorna 

innefattar hur övningarna är konstruerade i termer av resultat och prestation, samt vilken typ 

av feedback som tränaren utdelar vid respektive tillfälle.  
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2.4 Tillvägagångssätt 

  Kontakt med intervjupersonerna har etablerats via telefonsamtal för presentation av arbetets 

syfte. Dessutom har en överenskommelse skett vad gäller plats och tid för respektive intervju, 

senare har en bekräftelse skickats via mail. Samtliga intervjuer har utförts avskilt på dennes 

arbetsplats och spelats in med Apple iPhone 5s och Samsung Galaxy S4 utan några 

komplikationer. Samtliga sex intervjuer utfördes av författarna själva. Fyra av dessa utfördes 

av en och samma författare medan två utfördes av den andra författaren. Vid varje 

intervjutillfälle deltog båda författarna, varpå den ena var huvudansvarig för intervjun medan 

den andre assisterade i syfte att kontrollera att alla frågor besvarades, samt bidra med 

kompletterande följdfrågor för den specifika situationen. Plats och tid gällande 

observationerna har anpassats utifrån akademitränarens premisser, varpå den första 

observationen skedde före intervjun, medan den andra genomförts efter intervjutillfället. 

Akademiverksamheten har av författarna delats in i två block, akademilag upp till 12 år samt 

över 12 år. Förutom akademichefer har en tränare för respektive block och förening 

intervjuats (totalt sex intervjuer). Antalet observationer är två till antalet, förekomna med ett 

akademilag från vardera föreningen och block. 

2.5 Etiska aspekter 

  Hassmén och Hassmén (2008, s. 389f) anger ett antal krav som vanligen används för att 

skydda deltagande respondenter. Samtliga intervjupersoner fick samma standardiserade 

information inför respektive intervju-och observationstillfälle. Det innebar att varje 

respondent fick ta del av de krav som Hassmén (2008, s. 390) anger, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Via 

telefonsamtal delgavs varje respondent information om att arbetet ingick som en 

examinationsuppgift på tränarprogrammet, GIH Stockholm. Vidare tillkännagavs arbetets 

syfte enligt informationskravet samt att deltagandet i studien var frivillig enligt 

samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet fick respondenterna förklarat för sig 

att all datainsamling kommer att förvaras under sekretess samt att all information kommer att 

redovisas anonymt. Respondenterna har tagit del av respektive transkription av intervjun i 

syfte att ge dessa möjligheten att återkoppla. Det transkriberade materialet utifrån intervjuer 

och observationer har förvarats i författarnas ägo. Respondenterna informerades om 

nyttjandekravet som innebar att samtliga data endast kommer att behandlas å arbetets vägnar. 

Respondenterna gav sitt godkännande via telefon, för att därefter bekräfta via mail. Till 
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syvende och sist fick respondenterna ta del av författarnas önskemål om att spela in respektive 

intervju. De två tränare som observerades (en i vardera förening) fick båda information om att 

observationen skulle komma att användas som ett komplement till genomförda intervjuer i 

syfte att besvara arbetets syfte och frågeställningar. Vid respektive observation fick spelarna 

muntligt förklarat för sig att den kommande observationen skulle utföras på tränaren, snarare 

än spelarna själva.   

2.6 Transkription 

  Efterföljande transkriberingsprocess har genomförts av författarna själva på ett sådant sätt att 

intervjupersonens berättelser redovisas i sin helhet. Frågorna har markerats med fet stil medan 

svaren har kursiverats. Intervjuarens instämmanden och förekomna kommentarer under 

intervjuns gång redovisas normalt i sin enkelhet. Transkriptionen har utgått från Gillhams 

grundregler för transkription i syfte att erhålla en viss typ av standardisering och 

förtydligande (Gillham 2008, s. 168ff.). Materialet, som legat till grund för analys av arbetets 

syfte och frågeställningar, har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. Detta innebär att 

författarna bearbetat, analyserat och tolkat de svar som framkommit i enlighet med den 

hermeneutiska spiralen (Hassman & Hassmén 2008, s. 75; Kvale 1997, s. 50f.). Transkriberat 

material har innan analysprocessen också skickats till intervjupersonerna för eventuell 

återkoppling eller komplettering av angivna svar.  

2.7 Resultatanalys 

  Analysen av bearbetat material utgör en tematisk sådan. Analysen har indirekt påbörjats vid 

transkribering av intervjuerna, som tillsammans med observationerna utgör de grundläggande 

data för analysarbetet. Respektive transkribering har enskilt tematiserats med hänsyn tagen till 

arbetets frågeställningar. Patton (2002, s. 56f) förklarar att den kvalitativa forskningsmetoden 

ofta kombinerar ett induktivt och ett deduktivt förfaringssätt vid analysarbetet. Som tidigare 

framställt har arbetet utgått från AGT och SDT, varpå analysen har åsyftat att ha en deduktiv 

ansats. Analysen utgår från en process om tio steg, som bland annat innebär att materialet 

subjektivt kategoriserats med hjälp av ett rutnät (figur 1) i Microsoft Excell 2011 (Gillham 

2008, s. 189ff.). Rutnätet utgörs av fyra på förhand utvalda rubriker som utgår från arbetets 

frågeställningar (1.5). Dessa ligger till grund för analysen av transkriberat material och 

innebär att citat har inordnats utifrån angivna rubriker. Eventuella citat som ej var 

kvalificerade för de fyra på förhand valda rubrikerna, skapade en ytterligare kategori varpå 

analysarbetet till viss del utgått från en induktiv ansats. Inledningsvis analyserades samma 
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intervju av båda författarna enskilt, i syfte att säkerställa att en likartad tolkning utgjordes. 

Med hänsyn tagen till kursens avsatta riktlinjer vad gäller tid genomfördes det efterföljande 

analysarbetet enskilt, med gemensam avstämning under processens gång. 

 
Figur 1. Rutnätet har av författarna använts som de analysverktyg för att särskilja citat som respondenterna 

uttryck under respektive intervju. Ovan redogörs ett exempel på genomförd kategorisering.  
 

  Analysarbetet för respektive observation utfördes med observationsguiden som grund 

(bilaga 4). Utifrån de framtagna frågorna besvarades de allmänna och specifika frågorna 

genom att ringa in de svarsalternativ som framgår i observationsguiden. Med hjälp av 

nyckelord och anteckningar i samband med observation har de inringade svaren legat till 

grund för resultatet.  

2.8 Reliabilitet och validitet 

  Valet av metodtriangulering anses relevant för att stärka arbetets validitet, då intervjuerna i 

kombination med observationen ger en stärkt bild av föreningarnas inställning och praktiska 

förhållningssätt till angivet ämne. 

  Reliabilitet och validitet handlar om två egenskaper hos mätningar som i praktiken är starkt 

relaterade till varandra (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122f.). Kvale och Brinkmann (2009, s. 

34) beskriver att intervjuer som innehåller samtal anses som ett förhållande varpå situationen 

är kontextuell och språklig, därmed är den kvalitativa studien svår att reproducera. Reliabilitet 

handlar just om reproducerbarhet. En sådan variabel relateras ofta till hur väl ett resultat kan 

reproduceras vid andra tillfällen. Validitet å sin sida beskriver ifall metoden har förmågan att 

mäta det som avses att mäta (Ibid, s. 263f.) Den framtagna intervju- och observationsguiden 

som utgår SDT (Ryan & Deci 2000) och AGT (Nicholls (1984; 1989) anses vara till studiens 

fördel med tanke på att dessa väl beprövade teorier är vanligt förekommande i termer av 

motivation och motivationsklimat. Intervjuguiden formades utifrån ifall det var en 
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akademichef eller akademitränare som skulle intervjuas, dock användes samma mallar 

oberoende av vilken förening det gällde. De kompletterande observationerna genomfördes 

dock med samma mall som utgångpunkt. Författarnas ovana att skapa en korrekt intervju- och 

observationsguide utifrån arbetets syfte och frågeställningar, samt genomförandet av 

intervjuer, är två faktorer som kan ha bidragit till att validiteten påverkas negativt vilket 

författarna är medvetna om. Innan genomförda intervjuer prövades intervjuguiden med hjälp 

av en pilotintervju för att kontrollera att frågorna var korrekt utskrivna. Efterföljande 

transkription kan också ha inneburit en viss kvalitetsförlust då en sådan version ej redogör den 

interaktion och stämning som infinner sig under en intervju. Allt som sades och föregick 

under intervjutillfället som kroppsspråk och tonfall är exempel på sådant som eventuellt 

utesluts vid själva transkriberingen. Dock återger transkriptionerna troget vad som sades vid 

respektive intervjutillfälle. Vad som är till studiens fördel är att respondenterna i förväg fick 

ta del av arbetets syfte samt de huvudsakliga frågorna för aktuellt område. Detta med syftet att 

ge dem möjligheten att fundera över vad deras inställning är till motivationsklimat i sin 

verksamhet. Detta bör ha resulterat i att respektive respondent bör ha kommit mer förberedd 

till intervjutillfället och därmed dennes svar på frågorna, vilket stärker arbetets validitet. 

Intervjuer som är av semistrukturerat slag, kan till sin natur innebära vissa olikheter då 

följdfrågorna påverkas av den specifika situationen vid intervjutillfället, så även här. Vad 

gäller observationerna har dessa utförts gemensamt av författarna. Observationsguiden har 

besvarats utifrån båda författarnas syn gällande vad som föregick vid respektive 

observationstillfälle. Reliabiliteten och validiteten kan för respektive observation ifrågasättas 

med anledning av författarnas subjektiva bedömningar. Observationerna anses dock bidra till 

arbetets validitet då de kompletterar respondenternas berättelser som förekom under intervjun. 

Eftersom att samtliga intervjuer och observationer genomfördes på respondenternas 

arbetsplats och bör detta ha bidragit till en bekväm situation för intervjupersonerna. 

Intervjuarna har också försökt bidra på så sätt att ställa frågorna så öppet som möjligt, med 

syfte att ge intervjupersonerna möjligheten att besvara frågorna utifrån dennes inställning till 

ämnet. En möjlig kvalitetsförlust kan ha skett då de sex intervjuerna utförts av två olika 

intervjuare med en fördelning om fyra och två. Det bör vidare påpekas att antalet intervjuer 

och observationer påverkar arbetets validitet på så sätt att de inte ger en total bild av 

Stockholms elitföreningars inställning till ämnet.  
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3 Resultat 

  Resultatet utifrån de aktuella frågeställningarna presenteras nedan med hjälp av text och citat 

utifrån genomförda intervjuer som arbetet inkluderar. Resultatet utifrån de två genomförda 

observationerna är inkluderat i studiens resultatdel.  

3.1 Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för 

chefer och tränare inom akademin? 

3.1.2 Resultatorienterat motivationsklimat  

  En generell bild bland respondenterna är att ett resultatorienterat motivationsklimat innebär 

att det kortsiktiga resultatet är överordnat lagets, och individens prestation. En respondent 

(IP6) beskriver att det innebär att laget matchas som så att tränaren placerar spelarna i den 

position som de anses vara bäst i, med syfte att hjälpa laget resultatmässigt ur ett kortsiktigt 

perspektiv. För akademin innebär det att föräldrar och spelare informeras om att speltiden kan 

komma att variera, det innebär således att spelarna kan komma att påverkas olika avseende 

speltid i match- och turneringsspel. Resultatet blir därmed ett hänsynstagande vid specifika 

matcher, vilket en respondent (IP1) beskriver kan innebära att tränarna får befogenhet att 

spela det lag de anser mest lämpligt i syfte att gynna lagets resultat. 
IP1 ”… där spelar vi med bästa laget, vi talar om för föräldrar, här spelar 

bästa laget, det kommer inte att vara lika speltid i den här cupen, så är det, det är okej om man 

inte vill åka med liksom.” 

 

  Ett resultatorienterat motivationsklimat beskrivs av en respondent (IP1) kunna innebära att 

ungdomsspelare påverkas negativt på grund av den stress och oro som kan infinna sig bland 

spelarna. En respondent (IP6) förklarar att ett resultatorienterat motivationsklimat kan 

innebära att vissa spelare börjar gråta och hänga med huvudet vid eventuella misstag under 

”viktiga” matcher. Samma respondent uttrycker att ett resultatorienterat motivationsklimat 

även innebär att spelarnas kreativitet begränsas då deras frihet att ta egna beslut avtar. En 

respondent (IP1) i en förening förklarar att de i ett resultatorienterat motivationsklimat skulle 

kunna ropa ut direktiv och därigenom få spelarna att agera så som de vill, vilket beskrivs 

kunna gynna lagets resultat kortsiktigt. Samma respondent redogör däremot att ett sådant 

förhållningssätt innebär att spelarnas inlärning försämras och påverkar spelarnas utveckling 

negativt ur ett långsiktigt perspektiv. Eftersom att resultat kontra ens prestation, är lättare att 



19 

 

mäta, menar en respondent (IP3) på att det i ett resultatorienterat motivationsklimat blir 

enklare att bedöma spelarnas prestationer.  
IP3 ”… om man skulle slå ut det så är det ju resultat.[---]Man vill ha med det 

för att det… det blir en väldigt tydlig bedömning, det blir väldigt enkelt för en själv.” 

 

En annan respondent (IP5) beskriver att problemet med resultatet är att de sällan stämmer 

överens med ens prestation. Detta med anledning av att laget ställs mot en motståndare som 

respondenten förklarar har inverkan på utfallet av ens prestation. Därför anses det viktigt att 

fokusera på sig själv, där prestationen blir det centrala i syfte att uppnå önskvärd utveckling. 

Vidare uttrycker respondenten (IP5) att det finns en utmaning i att lära ungdomsspelare vad 

som är skillnaden mellan ett resultat kontra ens prestation. 
IP5 ” Men problemet med resultatet är ju att det spelar ingen roll, för du kan 

möta en motståndare som är mycket bättre, och kanske vinner matchen eller får ett bättre 

resultat. Eller så möter du en motståndare som kanske inte är tillräckligt bra men du får ändå 

inte med dig ett resultat [---] … och det är det som blir kruxet, liksom att försöka lära barn att 

förstå vad som är skillnaden.”  

3.1.3 Prestationsorienterat motivationsklimat 

  En generell åsikt bland respondenterna är att ett prestationsorienterat motivationsklimat 

innebär att lagets och individens prestation är överordnad lagets kortsiktiga resultat. En 

respondent (IP2) beskriver att ett sådant klimat innebär att spelarna känner sig trygga i den 

miljö de vistas i samt att möjligheten att påverka ens egen insats ökar. Vidare förklaras det av 

samma respondent att ett sådant klimat innebär att spelarna tilldelas beröm baserade på 

spelarnas prestationer. 
IP2”… sen tror jag att alla vill ha en klapp på axeln, beröm tror jag är viktigt, 

alltså att man får bekräftelse i första hand på sina ansträngningar, det tror jag är viktigt.” 

 

Två respondenter (IP1;IP2) beskriver att akademins verksamhet som väl kontrollerad där 

flertalet beslut tas dagligen med hänsyn tagen till spelarnas långsiktiga utveckling, snarare än 

resultatet. En respondent (IP6) uttrycker att det i praktiken kan uppenbara sig genom att denne 

tänker över vilken position som spelarna kan utvecklas mest i, snarare än vilken position som 

de är bäst i för dagen. Samma tränare förklarar att sådant tänk alltså kan innebära att spelare 

matchas i en position som denne är ovan vid, spelarna får med andra ord en utmaning då 

denne visat sig prestera väl i en tidigare position. Detta förhållningssätt uttrycks av 

respondenterna (IP5; IP6) vidare kunna komma att påverka lagets resultat negativt ur ett 

kortsiktigt perspektiv, men anses vara till fördel för spelarnas utveckling på sikt. En 
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respondent (IP5) beskriver att det för akademin kan innebära att spelare (med familjer) som 

söker efter resultat, väljer att lämna akademin till förmån för en annan, då verksamheten för 

dagen anses undermålig. 
I ”Ser du några nackdelar med prestation?” 

IP5 ”På kort sikt, ja. På kort sikt så innebär det att spelarna förlorar matcher, 

och de kan vara en orsak till att de kanske inte vill vara kvar i akademin, till exempel. Det kan 

vara att föräldrarna som styr sina barn, får åsikter om att den här akademin vill inte vinna.” 

 

För att kunna leva upp till detta innebär ett prestationsorienterat motivationsklimat att tränarna 

bör vara väl utbildade och att de medvetet arbetar för att gynna utvecklingen för spelarna 

inom akademin. Matchen beskrivs av en respondent (IP2) som en utvärderingssituation som 

är lämplig att använda för att se var i utvecklingsprocessen spelarna och laget befinner sig, en 

förlust anses kunna vara positivt för spelarnas utveckling då reflektionen ofta blir mer 

påtaglig.  
IP2 ”Om vi förlorar mot X (annan förening i Stockholm) med 6-1, jättetrist, 

jätte deppat så… men va fan när det har gått fyra dagar så ja då ska vi ju förbättra det här. Och 

det är ju där borta… alltså… en match av hur många som helst, det är ju helt ointressant, mer 

än att det är ett, en utvärderingssituation. Vi kan utvärdera massa saker utav matchen, därför 

tror jag att det är jävligt bra att förlora…” 
  

Respondenterna uttrycker gemensamt att ett motivationsklimat som präglas av prestation, 

innebär att ansvariga ledare fokuserar på det som spelarna själva kan påverka. Samtliga 

respondenter från en akademi framhäver vidare att ett prestationsorienterat motivationsklimat 

innebär att tränarna lyfter fram lagets prestationer i samtal med spelarna innan, under och 

efter match. En tränare (IP5) beskriver att det för spelarna innebär att de lär sig reflektera över 

sin egen insats, oberoende motståndarna och matchens slutresultat. Detta förhållningssätt 

beskrivs vara av vital karaktär att arbeta med, oavsett vilken typ av match som väntar. För en 

respondent (IP2) innebära det att denne matchar spelarna likvärdigt med utgångspunkt i 

dennes individuella utveckling. En annan respondent (IP5) beskriver att prestationen ska vara 

den faktor som ska leda till ett önskvärt resultat. Vidare beskriver en annan respondent (IP2) 

att reflektion efter match är viktig för att se vad det var i ens egen prestation som gjorde att 

prestationen inte genererade i det resultat som önskades. 
IP5”… sen spelar det ingen roll om vi möter X(annan Stockholmsklubb) i en 

sanktanmatch eller om vi ska spela mot något annat lag i en turnering utomlands eller om vi ska 

spela något inofficiellt SM någonstans. [---]… prestationen ska fortfarande leda till resultatet[--

-]… huvudsyftet är att de ska bli bättre fotbollsspelare.” 
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IP2 ”Det är samma sak med X (A-lagets tränare), han pratar ju inte i termen att 

vi ska vinna mot Malmö. Utan han pratar om att om vi kan få vår backlinje att fungera på det 

här sättet, då ökar sannolikheten. Så det här resultatpratet, det är för mig, helt ointressant, så 

va. [---]… han pratar ju inte resultat, utan han pratar… ”Vi har lite problem i samarbetet 

mellan högerback, höger yttermittfältare i dom här situationerna, och det här måste vi jobba på 

kommande vecka”. Så prestationer, så det är det enda, det enda som vi vet att vi kan påverka.” 

3.2 Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten? 

  En gemensam åsikt bland respondenterna är att resultat och prestation är två variabler som är 

svåra att särskilja. Samtliga respondenter uttrycker att akademierna tar hänsyn till resultatet, 

det ska däremot inte vara av sådan art att det hämmar spelarnas utveckling vilket uttrycks av 

tre respondenter (IP1;IP4;IP6)  
IP1 ”Eh, vi har ju inga så där… allt handlar ju, för oss handlar det hela vägen, 

egentligen är det viktigare för oss att utveckla individen och få fram spelare än att vinna 

enskilda cuper så det gäller hela vägen upp till U19.” 

IP4 ”… alltså vi säger såhär, den individuella spelaren ska… eller utvecklingen 

på den individuella spelaren, den ska... den ska vara för mig, den ska vara viktigare än att laget 

utvecklas och vill vinna massa cuper och troféer hit och dit och… den är viktig för mig,” 

IP6 ”Vi går ju givetvis in för att vi vill vinna varje match men det får inte gå ut 

över prestationen eller som vi med pratar om, utvecklingen. Att… vårt fokus ligger hela tiden på 

att spelarna ska utvecklas så mycket som möjligt, varje träning… varje match som man är med 

på.” 

 

Vilket motivationsklimat som bör prioriteras beskrivs av två respondenter (IP1;IP2) vara svårt 

att avgöra, då en spelares framgångsfaktorer beror på många olika delar. Situationen anses 

vara komplex och balansen mellan prestations- och resultatorientering beskrivs av en 

respondent (IP1) som eftersträvansvärd. Vidare förklarar respondenten (IP1) att det är svårt 

att särskilja dessa variabler från varandra, vilket stämmer överens med övriga respondenters 

uppfattning, och respondenten anser det inte vara svart eller vitt. Därför beskrivs 

prioriteringen av motivationsklimat som svår, då respondenten beskriver att det gäller att 

finna en mix av båda delarna i verksamheten för barn och ungdom.   
IP1 ”Äh, det handlar liksom om att… ha balans i det hela. [---] För där kan jag 

tycka då i teorin är det lite för svart eller vitt liksom, att, att… är det prestationsklimat, ja då är 

alla så jävla bekväma i sitt liksom, och trygga i sig själva. Och är det resultatkrav, ja då 

hämmas de. Men för mig är inte det så enkelt, det finns inte bara två, så du kan dra ett streck 

liksom. Så att… och det är ju en jävla balansgång, men det är, det, det… det är en galet svår 

uppgift vi försöker oss på… faktiskt. [---]… det får ju inte bara vara resultat. Men det får inte 
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bara vara prestation heller.[---]… det finns inget facit men jag tror att det är en balans där, 

men hur den balansen ska se ut, det finns ju… det har inte jag något facit på utan jag har en 

egen metod som när jag själv tränar lag som jag försöker hitta” 

3.2.1 När resultatet är i fokus 

  Av intervjuerna att döma förekommer sammanhang då resultatet prioriteras, ett så kallat 

resultatorienterat motivationsklimat. I en utav akademierna förklarar alla respondenter 

(IP1;IP3;IP4) att resultatet är en variabel som är prioriterad i akademiverksamheten. De 

beskriver att de vill ha med resultatet i fokus då fotbollen beskrivs vara en verksamhet som 

innehåller både resultat och prestation, varför resultatet behöver finnas med, utan att helt 

bortse från prestationen. Vidare beskriver en respondent (IP1) att resultatmål finns med i 

utvecklingsplanen för akademiverksamheten.  
IP1 ”… så resultatet finns ju med att vi från tio års ålder har vi, har vi 

resultatmål i vår utvecklingsplan, eh, men någon cup per år när vi liksom vi stämmer av, där 

spelar vi med bästa laget…” 

 

Två respondenter (IP1;IP3) förklarar att lagets resultat är av prioritet vid ett antal 

matcher/turneringar/cuper under året, exempelvis slutspel och matchspel i Europa. Genom 

denna typ av matchspel förklarar en respondent (IP3) att de får möjlighet att mäta sig mot de 

bästa, samtidigt som de representerar svensk fotboll, varpå vinna beskrivs som ett önskvärt 

resultat. IP4 beskriver därmed att laget matchas utifrån vad tränarna tror kan hjälpa laget att 

vinna matchen. Samma respondent (IP4) förklarar att matchtillfället ger akademin 

möjligheten att se vilken nivå föreningens akademilag ligger på. Således förekommer alltså 

perioder under året då denna akademi väljer att spela de bästa spelarna i de matcher som anses 

mer viktiga, något som dock beskrivs förekomma vid ett fåtal tillfällen under åren. 
IP4 ” … spelar vi SM så, då vet dom att… alltså den är, den är mer, alltså 

lagets resultat är kanske viktigare, klubbens resultat är kanske viktigare än just prestationen då 

i sig…” 

 

En generell uppfattning i en akademi är att man genom att låta unga spelare få möjligheten att 

mäta sig mot de bästa, föder en form av vinnarmentalitet hos spelarna i och med matchen, 

som vidare är en form av tävling. Tävlingen beskrivs av en respondent (IP3) vidare som en 

miljö där spelarna blir tvingade att ta i för att prestera väl. IP3 beskriver situationen som 

positiv och är något som bör tillvaratas, utan att frångå spelarnas prestationer i matchen. 

Samtliga respondenter (IP1;IP3;IP4) från en akademi beskriver att ett motivationsklimat som 

enbart präglas av prestation är till spelarnas nackdel utifrån ett utvecklingsperspektiv. Därför 
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anser respondenterna (IP1;IP3;IP4) att resultatfokus är nödvändigt för att få fram spelare som 

vill vinna. Vidare uttrycker en respondent (IP3) att det är till spelarnas nackdel, att 

seriesystemet inte bygger på resultat i de yngre åldrarna. IP3 beskriver att en del av idrotten är 

att utse vinnare och förlorare. Vidare anser densamma (IP3) att det är till unga idrottares 

nackdel att bortse från resultatet.  
IP3: ”… det som jag tycker är… nackdelen, det är ju vårt seriesystem, man har 

tagit bort allting med resultat… [---] … hela idrotten går ju ut på att du har en vinnare, och du 

har en förlorare.” 

 

  Två respondenter (IP1; IP2) förklarar hur resultatet prioriteras dels från nio-tio års ålder, dels 

från 15 år. Samtliga respondenter menar att resultatet är en variabel som finns med i 

ungdomsfotbollen och som vidare blir ett hänsynstagande vid prioritering av 

motivationsklimat. Två respondenter (IP3; IP6) beskriver dessutom att de ibland prioriterar att 

ha med resultatet i träning för att uppnå en ökad arbetsinsats från spelarna. 

IP3”Varje gång du har en tävling då ökar ju din prestation automatisk för att 

du får ju en väldigt tydlig morot, får du ju. Har du inte den, då finns det ju spelare som inte tar i 

lika mycket och så vidare.” 

 

I: ”Hur ser du på att ha inslag av resultatbaserade mål, jag tänker i form av 

vinnarspel, räkna poäng, hur ser du på det?   
IP6: ”Vi använder det ofta för att höja arbetsinsatsen till viss del, vissa av 

spelarna, dom flesta är egentligen… bryr sig inte särskilt mycket om, om vi spelar med poäng 

eller resultat i det syftet. Men vissa av spelarna motiveras av det så då kan vi använda det. ” 

3.2.2 Prestationsorienterat motivationsklimat- att föredra 

  En åsikt som en respondent (IP2) framhäver i sammanhanget är att det inte finns några 

fördelar alls med ett resultatorienterat motivationsklimat. Inom ramen för 

akademiverksamheten beskriver fem utav respondenterna (IP1; IP2; IP4; IP5; IP6) spelarnas 

utveckling som central, varpå lagets slutplacering i tabellen beskrivs som underordnad. En 

respondent (IP4) beskriver att det är viktigt att hjälpa unga idrottare att bibehålla fokus på 

deras individuella utveckling, då de i ett resultatorienterat motivationsklimat kan komma att 

påverkas negativt. En respondent (IP5) förklarar att stadslag, agenter, uppflyttning till äldre 

lag med mera är några yttre faktorer som kan distrahera spelarnas fokus på prestation och 

utveckling. En generell uppfattning bland respondenterna är att prestationen oftast är det som 

prioriteras högst, utan att de båda variablerna behöver stå i motsatts till varandra. En 

respondent (IP2) förklarar att prestationen är det som är av prioritet med tanke på att det är 
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just ens egen prestation som går att påverka i högre utsträckning än resultatet. Viljan att vinna 

får dock inte överskugga prestationen och spelarnas individuella utveckling, vilket bland 

andra intervjuperson fyra och fem uttrycker är det viktigaste vid varje enskilt tränings-

/matchtillfälle.  
IP4 ”Alltså serien, hela serien alltså… för mig spelar det egentligen ingen roll 

om vi kommer fyra, femma eller om vi vinner. Så länge man låter, alltså så länge vi jobbar 

utefter att spelarna kan utvecklas individuellt, då spelar det ingen roll.” 

 

IP5 ”Sen blir det ju att laget tävlar mot någon annan, med det är fortfarande 

fokus på prestationen i matchen. Att… förlorar vi så kan vi fortfarande, ja men vi var ett bättre 

lag. Vi hade bollen, vi skapade fler chanser, dom kontrade, anser vi utifrån vårt sätt att se, att vi 

är ett bättre fotbollslag.” 

 

  En respondent (IP6) förklarar att prestationen prioriteras i träning och match, då det innebär 

att grunderna för fotboll kan läras in med hjälp av både korrekt, och konkret feedback utifrån 

vad spelarna faktiskt behöver göra för att utveckla sig själv, och därmed förbättra sin 

prestation. Med prestationen i fokus beskriver en respondent hur sannolikheten ökar att få 

fram väl etablerade spelare till respektive A-lag, medan två (IP2) respondenter (IP5; IP6) 

beskriver att det också kan påverka lagets kortsiktiga resultat negativt. En akademi är tydlig 

med att ett prestationsorienterat motivationsklimat prioriteras i högre utsträckning kontra ett 

resultatorienterat sådant med tanke på den resultathets som förekommer inom 

Stockholmsfotbollen. För att utveckla spelare maximalt uttrycker fyra respondenter (IP2; IP4; 

IP5; IP6) att det är viktigt att fokusera på spelarnas individuella egenskaper och färdigheter, 

vilket beskrivs vara huvudsyftet i akademierna mål att producera fotbollsspelare till nationell 

seniorelitnivå. En respondent (IP5) framhäver att goda prestationer i träning och match, leder 

till önskvärda resultat ur ett långsiktigt perspektiv. Tre (IP1; IP2; IP5) utav respondenterna 

beskriver hur spelare och föräldrar kan ha ett stort fokus på resultat, varpå två utav dessa (IP2; 

IP5) förklarar att det handlar om att ”utbilda” föräldrar, och framförallt spelare för att råda bot 

på resultathetsen. Genom att prata prestation och utveckling anser en respondent (IP6) att de 

bidrar till att spelarna kan finna en inre motivation som hjälper dem att utveckla sin 

inställning till träning vilket på sikt bedöms vara till spelarens fördel.  
IP6 ”Utan vi pratar ju jättemycket om att man ska göra sitt bästa för sin egen 

skull, alla spelarna som spelar här vill bli så bra som möjligt. Och då… de kan bli en nackdel, 

en fara om man spelar… jag vet att vinnarspel används ganska flitigt i andra klubbar, då ska 

vinsten vara en motivation för att spelarna ska göra sitt bästa. men vi vill att motivationen ska 

vara… ”Jag ska bli så bra som möjligt”. Därför gör jag mitt bästa varje träning.” 
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Inre och yttre motivation behövs 
  Både inre- och yttre motivationsfaktorer anses av två respondenter (IP1; IP2) vara viktiga för 

att driva en spelare i önskvärd riktning. IP2 beskriver att föreningens viktigaste uppgift är att 

skapa en inre motivation hos spelarna, men att den yttre motivationen också är nödvändig. 
 

I ”Mmm, juste. Hur ser du på inre och yttre motivationsfaktorer? 

IP2 ”Bägge behövs. Jag tror det är en utopi att tro att man föds med inre 

motivation, utan det är någonting som skapar den inre motivationen… så. Och när man har fått 

den där inre… och det vill jag säga, det är vår viktigaste uppgift.” 

 

IP1 uttrycker att man förutom en kärlek till aktiviteten i sig, även behöver ha yttre 

motivationsfaktorer som en drivkraft, exempelvis sökandet efter proffslivet, pengar och bilar. 
IP1 ” Jag är övertygad någonstans att man behöver båda, öh… det tror jag. 

Man måste ha ett inre driv, att man måste gilla bollsport liksom, det tror jag. Öh… Man måste 

älska att hålla på med den där bollen och…[---] … jag tror ändå, framförallt som samhället ser 

ut idag så tror jag att man måste ha lite… eh, en kombination av en, av en… yttre faktorer, yttre 

drivkrafter också alltså. Som att vilja bli proffs, kan tjäna pengar, kan köpa en fin bil eller 

liksom, ja. Eh…” 

3.3 Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre 

motivation och långsiktig idrottslig framgång? 

  Respondenterna förklarar att de motivationsklimat som finns i deras verksamhet genererar i 

ett antal effekter i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång. Gemensamt 

för båda akademierna, vilket alla respondenter är överens om är att akademiverksamheten är 

en elitförberedande sådan. Elitidrotten beskrivs av dessa som en resultatbaserad verksamhet 

som bygger på att vinna, varpå föreningarnas arbete bland annat anses vara att förbereda dem 

inför vad som komma skall. Alla respondenter är överens om att en inre drivkraft till att vilja 

utvecklas bör infinna sig bland spelarna för att de ska kunna nå den yttersta eliten. Oavsett 

vilket motivationsklimat som är eftersträvansvärt medger två respondenter (IP4; IP5) att det är 

viktigt att spelare lär sig sätta mål som syftar till att utveckla spelarna individuellt. Målen 

beskrivs av respondenterna dels kunna vara prestationsbaserade, dels resultatbaserade. En 

uppfattning bland dessa respondenter är att målsättningen leder till att spelarnas motivation 

ökar och vidare skapar en vilja att utföra uppgiften på toppen av sin förmåga. Ett sådant 

förhållningssätt till uppgiften beskriver de vidare kunna bidra till spelarnas långsiktiga 

idrottsliga framgång. Dessa resonemang förs bland andra av intervjuperson fyra och fem. 
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IP4 ”… det är klart att du kan lära spelarna kortsiktigt att sätta upp andra 

typer av mål. Alltså det vill säga vinna det här SM:et eller något sånt där, så på det sättet lär du 

ju spelarna att sätta kortsiktiga mål, sätta längre mål alltså över hela säsongen över två år 

framåt, och…” 

IP5 ”Men det vi jobbar främst med, det är att involvera dom i sin egen 

utveckling. Att dels att dom har egna målsättningar, som är prestationsbaserade, utifrån 

position, dels att dom gör sig… vi har exempelvis jobbat i små grupper, där vi kan vara tre 

spelare, där jag ska lära mig vad dina individuella mål är, för att jag ska kunna ge dig 

individuell feedback under träningen. Så jag är även delaktig och har ett ansvar i att du 

utvecklar det som du vill utveckla rent prestationsmässigt. [---] Och då blir det en… en mer 

harmonisk… vad ska man säga… utvecklingsmiljö.” 

 

Gemensamt för alla respondenter är att de efterlyser att spelarna tillgodoser sig de verktyg de 

behöver för att klara av spelet, vilket de vidare anser öka sannolikheten till att nå långsiktig 

idrottslig framgång. En respondent (IP4) beskriver att det ibland kan vara till spelarens 

nackdel att fokusera för mycket på att vilja vinna, då det finns en risk att spelaren glömmer 

fokusera på faktorer som har en större inverkan på spelarens utveckling.   
IP4 ”… de räcker inte med att han har bara talang därför att, om han lägger fel 

fokus på fel saker så kommer inte han, han måste ändra i livsstil. De räcker inte med att han är 

på träning i varje träning och vill vinna varje träning, men om han lägger fel fokus på sidan av 

träningen, det vill säga… går och lägger sig halv fyra på natten och spelar Tv-spel eller ute på 

stan med polarna, han kommer inte, han kommer inte gå hela vägen. Därför att det finns en 

annan kille som kanske är lite sämre idag och så vidare, han kommer att gå om honom. Han 

kommer att gå om honom… [---]… om du bara fokuserar på att vilja vinna, vilja vinna. Så 

kanske de finns risk i de här unga åldrarna att du glömmer bort, du glömmer bort. Alltså du 

glömmer bort dina verktyg, alltså du glömmer bort, du glömmer bort massa saker under resans 

gång.” 

3.3.1 I ett resultatorienterat motivationsklimat 

  En generell åsikt bland respondenterna är att akademiverksamheten ska motivera spelare till 

att nå långsiktig idrottslig framgång, för att lyckas med detta framhäver samtliga 

intervjupersoner spelarnas egen motivation som en viktig faktor. Genom ett klimat som 

präglas av resultatet, beskriver en respondent (IP3) att spelarna genom tävlingen får en tydlig 

morot att förhålla sig till, vilket beskrivs vara till gagn för spelarnas motivation. Effekterna av 

ett sådant förhållningssätt beskriver samma respondent (IP3) vara att spelarnas ansträngning 

ökar till skillnad från om motivationsklimatet enbart präglas av prestationen. 
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IP3: ”Varje gång du har en tävling då ökar ju din prestation automatisk för att 

du får ju en väldigt tydlig morot, får du ju. Har du inte den, då finns det ju spelare som inte tar i 

lika mycket och så vidare. Eh, och det kan jag då se som en nackdel.” 

 

 En respondent (IP1) förklarar att det är viktigt att spelarna befinner sig i en till viss del 

resultatorienterad miljö, med inslag av tävlingsmoment, för att de ska lära sig hantera 

tävlingssituationen med allt vad det innebär. Spelare som i ung ålder får erfarenhet av matcher 

där resultatet anses viktigt, såsom slut- och finalspel, anses av två respondenter vidare 

generera i goda effekter i termer av långsiktig idrottslig framgång på så sätt att de kommer 

bättre förberedda till framtida matcher av liknande karaktär. En respondent (IP1) uttrycker att 

man genom att ha med resultatet i motivationsklimatet vill skapa spelare som vill ta initiativ 

för att vinna matchen.  
IP 1 ”… men de tittar ju motståndarna i ögonen och tänker ”jag ska vinna 

matchen i matchen mot dig” ”jag ska vinna den här matchen själv om det är det som krävs”, 

den spelaren vill vi få fram! Och få fram den utan att ha något, inte ha resultat, eh… med 

någonstans i utbildningen även under tolv, det… jag tror att det är svårt alltså… [---] … De 

spelare som jag har haft, Albin Ekdahl, sådana som har gått hela vägen, de vill ju vinna, de vill 

vinna. Ta bollen och gör mål. Spöa alla andra. De här… jag vet ingen som har blivit bra som är 

likgiltig. Sen har de varit olika bra kanske vid tio års ålder, absolut, någon var bara okej, och 

sen blev bra. Men de hade drivet, han ville vinna matchen.” 

 

 Vidare förklarar samtliga intervjupersoner att resultatet är en variabel som alltid finns med, 

framförallt när de blir äldre. Med anledning av detta menar två respondenter (IP1; IP3) från en 

akademi på att det är viktigt att förbereda barn och unga på hur verkligheten faktiskt ser ut. 

Motgångar i unga år beskrivs därför som en nyttig erfarenhet som vidare kommer vara till 

spelarnas fördel ur ett långsiktigt perspektiv. IP1 förklarar att ett motivationsklimat som 

enbart präglas av prestationen är till spelarens nackdel vad gäller långsiktig idrottslig 

framgång. 

3.3.2 I ett prestationsorienterat motivationsklimat 

  Tre respondenter (IP2; IP5; IP6) förklarar att motivationen är någonting som akademin kan 

och ska vara med och påverka. De anser vidare att det är viktigt att spelarna lär sig anstränga 

sig maximalt utan att förhålla sig till resultatet. Att hjälpa spelare att finna en inre motivation 

beskrivs som en av de viktigaste uppgifterna. Ett förhållningssätt som en respondent (IP2) 

anser viktigt för att spelarna ska uppnå önskvärd motivation, och som vidare ska generera i 

långsiktig idrottslig framgång är att spelarna vistas i en miljö med fokus på utveckling. IP2 
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beskriver att en sådan miljö kännetecknas av glädje och trygghet vilka uttrycks vara viktiga 

parametrar för att spelarna ska kunna utvecklas i önskvärd riktning. En respondent (IP5) 

nämner annan effekt som eftersträvas i ett prestationsorienterat motivationsklimat vilken är att 

spelarna lär sig sätta individuella målsättningar som är prestationsbaserade utifrån dennes 

position i laget. IP5 uttrycker vidare hur spelarnas medvetenhet ökar gällande var de befinner 

sig i sin utveckling, med hjälp av individuella målsättningar som baseras på prestation.  
IP5 ”Så sätter man då fokus på prestationerna, ah då känner dom själva, ah vi 

förlorade idag med 4-2, men vi spelade riktigt bra, och jag lyckades med det vi skulle göra och 

så vidare. Så då är det lättare att koppla då vart dom faktiskt finns i sin utveckling, än att bara 

se vad som har hänt i matchen…” 

 

IP5 beskriver att det vidare bidrar till att spelarna finner lust att träna för att utveckla sina 

egenskaper och färdigheter. I övrigt är spelare som dagligen reflekterar över sin prestation 

något som eftersträvas då en respondent (IP6) anser att det skapar en ökad inre motivation. Ett 

prestationsorienterat motivationsklimat beskrivs av en annan respondent (IP5) från samma 

förening generera i att spelarna vågar utmana sig själv, vilket IP5 beskriver som en fördel sett 

ur ett långsiktigt utvecklingsperspektiv. En annan respondent (IP2) förklarar hur fokus på 

prestationen leder till en ökad kreativ förmåga som förklaras som en viktig egenskap för att 

skapa motivation och öka sannolikheten att nå idrottslig framgång, såväl för spelaren som för 

klubben och svensk fotboll.  
IP2 ”Men så finns det ju ett utvecklingsperspektiv, och det är det jag menar, om 

vi har utveckling, långsiktighet i huvudet med våra killar, då lämnar vi resultatet helt som vi har 

gjort. [---] … vi skiter i hur det går, vi pratar bara utveckling, så. Så pratar vi, eftersom vi har 

ett mål att fostra kreativa spelare, hur fan gör man det? Ja inte genom att skicka upp bollen på 

läkaren.[---] Därför att för mig är man, oavsett position, så måste våran skicklighet i det 

offensiva spelet öka i svensk fotboll.” 

 

  En respondent (IP6) förklarar hur ett motivationsklimat som präglas av prestationen ska 

generera i att spelarna vågar ta ansvar och lära sig kommunicera med sina lagkamrater som är 

en del i arbetet att nå långsiktig idrottslig framgång. Samma respondent (IP6) förklarar att 

spelare som får vara med och ta ansvar och påverka förses med en ökad motivation vilken 

senare beskrivs vara till individens fördel i termer av långsiktiga utveckling. Två respondenter 

(IP5; IP6) påtalar att ett prestationsorienterat motivationsklimatkortsiktigt kan generera i icke 

önskvärda resultat på kort sikt, men anses vidare vara till spelarens fördel ur ett långsiktigt 

perspektiv. En respondent (IP6) uttrycker hur spelarnas förmåga att reflektera utvecklas med 
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hjälp av frågor kring deras prestation. Genom att involvera spelarna på ett sådant sätt menat 

IP6 att spelarnas inre motivation ökar. 
I: ”Vilka effekter känner du att det ger? Genom att jobba med den här 

frågetekniken?” 

IP6 ”I det långa loppet gör vi de… att dom känner att dom är en del av hur vi 

spelar i laget. Att det inte är tränaren som säger exakt vad jag ska göra hela tiden, vilket ger 

inre motivation och… sen tror jag även att det utvecklar dom rent fotbollsmässigt och 

spelförståelse och spel… förstå spelet fotboll över lag. Vi… att dom får reflektera hela tiden.” 

 

Vidare uttrycker en respondent (IP5) att frågor som rör prestation bidrar till spelarnas förmåga 

att reflektera och utvärdera sin egen prestation, vilket vidare beskrivs vara fördelaktigt när de 

blir seniorspelare. En annan respondent (IP6) beskriver att spelarna ska drivas av att vilja bli 

så bra som möjligt varför det är viktigt att göra sitt bästa vid varje enskilt träningstillfälle.  

3.4 Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt 

motivationsklimat? 

  Med intervjuerna som grund, framgår det att akademierna medvetet använder sig av 

framtagna metoder i syfte att skapa rätt form av motivationsklimat.  

  3.4.1 Resultatorienterat motivationsklimat 

  En gemensam bild bland respondenterna är att fotbollen är en del av en resultatbaserad 

verklighet. Samtliga respondenter (IP1; IP3; IP4) från en utav akademierna beskriver att 

resultatet kan användas i utbildningssyfte, då det i slutändan handlar om att lära spelare att 

spela på resultatet den dagen de kliver upp på seniornivå. En metod som används i denna 

akademi i syfte att främja ett resultatorienterat motivationsklimat under träning, är att tränarna 

utformar övningar på ett sådant sätt att spelarna exempelvis ställs mot varandra i form av en 

mot en vilket vidare iakttogs under observationen av IP4. På så sätt beskrivs det av 

respondenterna (IP1; IP3; IP4) hur spelarnas prestationer jämförs i förhållande till sin 

motståndare. Tävlingen som uppstår, beskriver en respondent (IP1) likna ett gladiatorspel där 

endast en segrare kan utses. 
IP1 ”Vi tränar ganska mycket en mot en, och det är klart att, det är ju lite 

gladiatorspel liksom, det är ju bara en som blir vinnare där liksom så. Tävlingsmomentet 

försöker vi även få in i träning, det gör vi. För de ska… ja, prestera på niv… liksom, på max. 

Och försöka utvecklas från det…” 
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 Denna typ av tävlingsutformning var också något som uppenbarade sig under observationen 

av IP4. Spelarna ställdes mot varandra, dock utan att upplysa spelarna om det slutliga 

resultatet.  
IP1: ”Ja, men så här vinnarspel liksom, dela in dem i tre lag och så, tävling 

liksom i, i olika former. Det försöker vi få in, eh… så att…” 

I: ”Och det är från unga… unga år?” 

IP1: ”Ja… hela vägen egentligen. Vi säger inte så, vi behöver inte säga så 

mycket, du får ju in, kör du en mot en eller… trelagsprincipen liksom, och vinnaren står kvar, då 

får du in det automatiskt. Du behöver inte hetsa…” 

Denna metod var som sagt uttalad i akademin, men inget som noterades under 

observationstillfället. Däremot iakttogs det att den feedback som utdelades till spelarna 

förkom vid dels lyckades, dels misslyckade prestationer. Fortsättningsvis beskriver en 

respondenten (IP3) att reglerna kan anpassas på ett sådant sätt att spelarna vid eventuellt 

underläge har möjlighet att poängmässigt komma ikapp, och i och med det upprätthålla 

motivationen under övningens gång. Någon regelförändring noterades inte vid 

observationstillfället. Vidare framhäver samma respondent (IP3) att man ser till att från ca tio 

års ålder prata vinnarmentalitet och att mäta sig med de bästa lagen. Detta sker dels hemma i 

Sverige, men även vid internationellt deltagande. 
IP3 ”Sen kommer det mentala på sikt ännu mera, framförallt om man säger från 

tio, för då kommer det mentala, då börjar vi prata vinnarmentalitet, eh… i form av att vinna 

tuffa matcher, när man är iväg ut i Europa, man spelar olika typer av inofficiella SM och så 

vidare och så vidare så att den delen kommer ju sen.” 

3.4.2 Prestationsorienterat motivationsklimat 

  En respondent (IP4) uttrycker att de lägger stor vikt vid att kommunicera spelarna, för att 

främja ett prestationsorienterat motivationsklimat. Respondenten (IP4) framhäver 

kommunikationen som viktig för att bibehålla spelarnas fokus på prestationen, vilket IP4 

beskriver som önskvärt. Reflektion och feedback beskriver en respondent (IP6) som viktigt i 

ett komplext spel som fotboll. För att lära spelarna detta beskriver en respondent (IP5) hur 

denne uppmuntrar spelarna till att hjälpa varandra genom att låta dessa utdela feedback till 

varandra, vilket också kunde iakttas vid observationstillfället.  
IP 5 ”Att dels att dom har egna målsättningar, som är prestationsbaserade, 

utifrån position, dels att dom gör sig… vi har exempelvis jobbat i små grupper, där vi kan vara 

tre spelare, där jag ska lära mig vad dina individuella mål är, för att jag ska kunna ge dig 

individuell feedback under träningen. Så jag är även delaktig och har ett ansvar i att du 

utvecklar det som du vill utveckla rent prestationsmässigt.” 
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Det framgår att två respondenter (IP5; IP6) från en akademi arbetar med frågetekniker i syfte 

att utbilda spelar och göra dem medvetna om vilka beslut de tar i spelet. Denna metod 

tillämpades på ett tydligt sätt under observationstillfället. På så sätt förklarar respondenterna 

(IP5;IP6) att de påminner spelarna om att varje träning är ett inlärningstillfälle.  

  En respondent (IP2) från samma akademi påtalar hur de ställer krav på spelare att alltid vara 

konstruktiva i spelet. Dessutom framkommer det att två respondenter (IP5; IP6) oavsett om 

det är träning eller match, uppmärksammar prestationer och utformar såväl 

matchgenomgångar som uppföljningar utifrån tidigare nämnda prestationsmål. Detta 

exemplifieras av intervjuperson två. Metoden som nämns noterades också vid 

observationstillfället. 
IP2 ”Vi går tillbaka till dom här tre punkterna. [---]Hur klarar vi det här? 

Klarar vi av att hålla ihop lagdelarna… eller? och det har vi jobbat med sista veckan, vad 

tycker ni gubbar? Klarar vi det här?[---]vi måste prata om de grejerna som vi skulle lära oss 

idag. [---]ramverket är lika för alla lagen. Vi gör samma saker. Vi tänker på samma sätt i 

träning. Vi tänker på samma sätt när det är match” 

 

 En respondent (IP6) förklarar vidare att spelare ofta kan lägga stor vikt på resultatet, varpå 

framförallt tränarna får arbeta med att styra spelarnas fokus mot prestationen. Ett sätt som 

denna respondent (IP6) beskriver är att använda sig av olika teman i träning, i syfte att sätta 

en tydlig prägel på övningsval och instruktioner. Temat var tydligt under observationstillfället 

i föreningen då man tränade spelarna i omställningar. Ett annat sätt som framgår i syfte att 

bibehålla fokus på prestationen beskriver två respondenter (IP5; IP6) är individuella 

målsättningar som fokuserar på just prestationen och specifika beteenden. När man sedan 

följer de uppsatta målen och utdelar feedback till spelarna, förklarar en respondent (IP6) hur 

feedback kan riktas för att göra denna så konkret och tydlig som möjligt för spelarna. 

Respondenten (IP6) beskriver att spelarna som får feedback helst ska namnges för att klargöra 

vem informationen är avsedd för. Även denna metod uppmärksammades under 

observationstillfället där det vidare noterades att feedback förekom vid lyckade prestationer. 

En metod som en respondent (IP1) förklarar är att spelarna tilldelas varsin boll och får på så 

sätt möjlighet att utvecklas utifrån sin egen kapacitet, vilket leder till att spelarna utvecklar en 

”verktygslåda” bestående av nödvändiga färdigheter. Metoden gällande ”en spelare, en boll” 

var ett tydligt inslag under det observationstillfälle som genomfördes av IP4. 
IP 1 ”… all träning är bara utvecklingsinriktad för att utveckla individen. en 

spelare, en boll, du ska kunna… vi kallar det för verktygslådan då alla dribblingar, finter, 
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vändningar… och du ska helst kunna med båda fötterna, kunna använda båda delarna, liksom 

alla delar av foten, insida, utsida, sula liksom och… klara av motståndare från sidan, framifrån, 

bakifrån och vända bort dem, göra rätt vändning vid rätt, vid rätt situation och allt det här ska 

vi träna in då, helst innan tolv då, den här gyllene åldern som, som de har kommit fram till att 

det är lättast att lära in de tekniska och motoriska momenten.” 

 

En respondent (IP2) lyfter fram ytterligare en metod som uppmuntrar till ett 

prestationsorienterat motivationsklimat, vilken visar sig vara en medveten tystnad från 

respondenten i samband med matcher. Detta trots att respondenten (IP2) har en tro att de 

skulle kunna vinna väsentligt många fler matcher med hjälp av ett mer aktivt coachande. 

Möjligheten att vinna fler matcher förklarar dock respondenten (IP2) att akademin bortser 

ifrån för att spelarna istället ska utveckla egenskaper som kan vara viktiga att ha senare i 

karriären. 
IP2 ”… jag lovar vi skulle kunna vinna så mycket mycket mycket mer med våra 

akademilag. Ett om tränaren skriker, man kan få dom att springa lite till bara man skriker, inte 

minst i försvarsspel… så där va. Då skulle man kunna öka riskerna… och våra tränare är 

väldigt tysta. Och varför är dom det? Jo för vi vill att våra spelare ska lära sig att kommunicera 

med varandra, och korrigera varandra. Det tycker vi är viktigt.” 

 

Vidare nämner samma respondent (IP2) att det finns en regel inom föreningen, vilken 

tydliggör att spelare har sin plats i laget mellan 10-13 års ålder utan risk att elimineras. 

Respondenten (IP2) beskriver dessutom att spelare förflyttas väldigt sällan från sin 

åldersgrupp till en äldre före 15 års ålder. Detta för att arbeta långsiktigt och ge spelare 

möjligheten att utvecklas i sin egen takt. Samma respondent (IP2) beskriver fortsättningsvis 

att det bör vara bättre att behålla spelarna i sin egen åldersgrupp istället för att, som det 

uttrycks ”förstora deras egon” i tidig ålder. Vidare förklarar respondenten (IP2) att det, mellan 

akademichef och tränare, finns ett förhållningssätt likt det som sker mellan tränare och 

spelare, nämligen att eventuell feedback grundas på huruvida tränaren lyckas med sin uppgift, 

som exempelvis kan gå ut på att skapa ett gott utvecklingsklimat snarare än ett bra resultat i 

en match. 
IP2 ”Våra tränare får beröm när jag ser att det sker en utveckling. Då får 

tränaren de… eller dom får till och med beröm när jag ser att våra 00:or bara… dom var och 

spelade en turnering i Karlstad i somras. [---] Vet du vad killarna sa…”Nej mamma du får 

hämta mig på T-centralen, jag vill åka med mina kompisar tillbaka till Stockholm” och då har 

man skapat en grupp, en miljö som är så jädra stark.” 
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Tre respondenter (IP1; IP5, IP6) från en akademi beskriver att föräldrar är en målgrupp som 

ofta söker efter kortsiktiga resultat, varför utbildning och dialogen jämt emot dem beskrivs 

som vital för föreningens verksamhet. ”Föräldramöte light” beskriver respondenterna som ett 

sådant forum som används för att tillkännage hur tränarna ser på var de befinner sig i 

utvecklingsprocessen. Här berättar en respondent (IP2) om föräldramöte light. 
 IP2 ”Man måste liksom ta upp det här gång, på gång, på gång. Och då har vi 

genomfört någonting som vi kallar ”föräldramöte light”. Det går ganska ofta. Det går minst en 

gång i månaden.[---]Och då tar vi upp lite frågor, hur en laguttagning går till, varför dom här 

spelar, vad vi behöver ha hjälp med, vad motivation är för någonting, hur skapar vi glädje, hur 

skapar vi glädje, hur beter ni er på läktaren som föräldrar, vad är viktigt för er för att era killar 

ska må bra… sådana frågor tar vi upp på ”föräldramöte light”, så repeterar vi det, så repeterar 

vi det[---]Och bortse från resultaten där va, utan titta på utvecklingsfrågor. Om man kunde få 

föräldrar att tänka så, så tror jag också att det skulle komma fram ännu fler spelare.” 

4 Diskussion 

4.1 Syfte och frågeställningar 

  Syftet med studien var att undersöka motivationsklimat inom akademiverksamheter i 

elitfotbollen i Stockholm. För att besvara ett sådant syfte användes fyra frågeställningar med 

utgångspunkt i AGT (Nicholls 1989) och SDT (Ryan & Deci 2000). Med hänsyn tagen till 

kursens framtagna riktlinjer valde författarna att avgränsa arbetet till Stockholms län då detta 

var geografiskt fördelaktigt. Utifrån den tidigare forskning som bland annat redogörs av 

Cresswell et al. 2003, Vella et al. 2009 och Moreno et al. 2010, är det tydligt att ett 

prestationsorienterat motivationsklimat är till idrottarnas fördel i termer av till exempel inre 

motivation och autonomi. I och med dessa fördelar ansågs det därför intressant att undersöka 

hur synen och förhållningssättet till motivationsklimat ter sig i den elitförberedande 

verksamheten bland fotbollsföreningarna i Stockholm. 

  Antalet frågeställningar blev fyra till antalet. Dessa ansågs relevanta för att kunna uppfylla 

studiens syfte i samspel med den metodtriangulering studien hade för avsikt att använda. 

Respondenterna har besvarat frågor om vad ett resultat- och prestationsorienterat innebär för 

dem då dessa variabler är två sådana som är vanligt förekomna inom forskningslitteraturen 

(Nicholls 1989; Hassmén et al. 2009; Weinberg & Gould 2010; Roberts & Treasure 2012). 

Variablerna kan anses som två ytterligheter som på ett eller annat sätt inverkar de som 

engagerar sig inom idrotten. Det är således intressant hur elitidrotten och elitfotbollen i 

synnerhet förhåller sig till resultat och prestation, samt vilka effekter det prioriterade 
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motivationsklimatet ger i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång. Dessa 

frågor ansågs av författarna som relevanta för att kunna få en insyn i hur den elitförberedande 

verksamheten inom fotbollen ser och förhåller sig till motivationsklimat med hänsyn tagen till 

studiens teoretiska utgångspunkter (1.3). Slutligen hade studien för avsikt att observera 

respondenterna i syfte att undersöka hur de praktiskt förhåller sig till motivation och 

motivationsklimat i träning. Totalt undersöktes två föreningar, inkluderat sex intervjuer och 

två observationer, som tillsammans endast utgör en liten skara i ett fotbollstätt Stockholm. 

Resultaten ger dock en fingervisning om hur elitföreningarna ser på utvalt område vilket är en 

början på ett outforskat område inom svensk fotboll.  

4.2 Diskussion- resultat 

4.2.1 Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för 

chefer och tränare inom akademin?  

  Ett resultatorienterat motivationsklimat innebär enligt respondenterna att lagets kortsiktiga 

resultat är överordnat individens utveckling. Detta står i kontrast till ett prestationsorienterat 

motivationsklimat som respondenterna beskriver innebär att individens utveckling är det 

centrala. Denna uppfattning är enig med den definition som AGT (Nicholls 1989) anger. En 

tränare uttrycker, att ett resultatorienterat motivationsklimat innebär att spelare kan placeras i 

en position som av tränaren anses fördelaktig, sett till lagets kortsiktiga resultat. Motsatt 

beskriver samma tränare hur ett prestationsorienterat motivationsklimat innebär att en spelare 

placeras i en position som anses gynna individens utveckling. Även detta överensstämmer 

med hur resultat- och prestationsorienterat motivationsklimat definieras enligt AGT (Nicholls 

1989). En respondent uttrycker hur akademin använder sig av selektering med hänsyn tagen 

till spelarnas individuella utveckling, med förklaringen att de vill öka möjligheten att spela 

slut-/ och finalspel. Detta beskrivs vidare vara till spelarnas fördel i termer av att spelarna får 

spela tuffa matcher, som enligt respondenten är gynnsamt sett till dennes utveckling på sikt. 

Denna ståndpunkt går emot den forskning som finns kring selektering (Carlson 1988; 

Goncalves et al. 2012), som menar på att det följer vissa risker på så sätt att flertalet slutar på 

grund av bristande motivation, samtidigt som en tidig talangidentifiering beskrivs som högst 

osäker. RF (2004; 2005) nämner att selektering är en utav de största anledningar till att unga 

slutar idrotta. Med tanke på att akademins målsättning är att producera spelare till nationell 

såväl som internationell elit, är en relevant fråga huruvida vilken inverkan selektering har i en 

sådan process. Brustad et al. (2001, s. 608f.) lyfter frågan utifrån ett mognadsperspektiv med 
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hänsyn tagen till biologisk ålder, det konstateras att det råder individuella skillnader barn och 

ungdomar emellan. Med hänsyn tagen till den osäkerhet som råder kring tidig 

talangidentifiering, och risken att unga idrottare slutar, bedömer författarna att variationer i 

speltid inom barn och ungdomsidrotten bör ske med försiktighet. Samtidigt menar författarna 

att varje individ ska få chansen att utveckla sina egenskaper och färdigheter i en utmanande 

utvecklingsmiljö i syfte att behålla så många som möjligt inom idrotten. Det sistnämnda torde 

vara en grundförutsättning för att ens ha möjligheten att utveckla fotbollsspelare, och andra 

idrottare till svensk elitnivå. En respondent (IP2) uttrycker hur ett resultatorienterat 

motivationsklimat kan innebära att spelarna får en ökad känsla av stress och oro, vilket anses 

som ett problem. Detta får stöd av Burton et al. (2001) som menar att fokus på resultat är till 

spelarnas nackdel ur ett utvecklingsperspektiv. Ett annat problem som respondenterna 

resonerar kring är hur resultatet inte alltid överensstämmer med spelarnas prestationer. Med 

tanke på att spelet fotboll består av medspelare och motståndare påtalar respondenterna att 

prestationen bör utgöra det som fokus styrs mot, då en sådan variabel är möjlig att påverka i 

större utsträckning. Detta synsätt får vidare stöd av AGT (Nicholls 1989) och beskrivningen 

av ett prestationsorienterat motivationsklimat. Vidare resonerar respondenterna kring hur 

fokus på prestation ofta kan påverka lagets resultat kortsiktigt, medan individens utveckling 

gynnas på sikt. Respondenterna från en akademi uttrycker hur man lyfter fram lagets 

prestationer i samtal med spelarna innan, under och efter match, något som även kunde iakttas 

under observationen. Detta beskrivs vidare vara ett medvetet sätt att involvera spelarna för att 

öka deras förmåga att reflektera över sin egen insats, oberoende motståndare och resultat. 

Resonemanget är enligt författarna logiskt och vidare sunt, för att bidra till spelarnas 

värdering avseende resultat och prestation. Med anledning av detta samt de fördelar som ett 

prestationsorienterat motivationsklimat innebär, anser författarna att fokus bör riktas mot 

prestationer under träning och match för att öka spelarnas motivation på kort sikt, samt 

undvika de eventuella stressmoment som eventuellt kan infinna sig i ett resultatorienterat 

motivationsklimat. Att utvecklingen skulle påverkas positivt med resultatet i fokus är 

ingenting som kan styrkas utifrån forskningen, som snarare lyfter fram flertalet fördelar med 

ett prestationsorienterat motivationsklimat (Nicholls 1989, Cresswell et al. 2003, Vella et al. 

2009 och Moreno et al. 2010). En tränare beskriver att det ett prestationsorienterat 

motivationsklimat innebär att spelarna lär sig reflektera över sin egen insats, oberoende 

motståndarna och matchens slutresultat. Ett resonemang som författarna finner logiskt och 

sunt då spelarnas tankar ägnas åt saker som går att påverka i högre grad kontra resultatet. 

Detta bör reducera känslan av stress och oro som skulle kunna infinna sig när någonting är 
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utom spelarens kontroll. Respondenterna uttrycker gemensamt att ett resultat- och 

prestationsorienterade motivationsklimat inte behöver stå i motsats till varandra. AGT 

(Nicholls 1984; 1989) beskriver att ett prestationsorienterat motivationsklimat skiljer sig från 

ett resultatorienterat sådant, bland annat genom att tränare och signifikanta andra bedömer 

varje individ utifrån dennes tidigare prestationer snarare än i jämförelser med andra. Det kan 

möjligtvis vara så att tränarnas uppfattning bygger på att man kan tävla, och samtidigt 

fokusera på spelarnas prestationer, vilket i sig är sant. 

4.2.2 Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten?  

  Samtliga respondenter överens om att individens utveckling är av högsta prioritet, vidare 

förklarar de hur lagets resultat är sekundärt med hänsyn tagen till individens utveckling. Detta 

talar för att akademierna prioriterar ett prestationsorienterat motivationsklimat (Nicholls 

1989). Respondenterna beskriver samtidigt hur de eftersträvar ett klimat som både innehåller 

fokus på resultat och prestation. Med resultatet beskriver respondenterna hur spelarnas 

ansträngning kan öka på kort sikt. Burton et al. (2001) beskriver hur mål baserat på resultat, 

skulle kunna vara till idrottarnas fördel när tävlingen ligger långt fram i tiden, samtidigt som 

prestationsfokus är till idrottarnas fördel med tävlingen nära inpå. Det framgår dock ej 

huruvida akademierna tar hänsyn till tiden som Burton et al. (2001) framhäver. En akademi 

förklarar att de prioriterar resultatet vid specifika sammanhang, såsom internationella cuper 

och inofficiella SM. Samma förening beskriver att de har resultatmål för sin ungdomsakademi 

från nio-tio års ålder. Brustad et al. (2001) resonerar gällande individuella variationer och hur 

barn och ungdomar skiljer sig åt, avseende förmågan att reflektera och intressera sig för 

resultatet som variabel. En akademi beskriver hur ett klimat som enbart präglas av 

prestationsfokus skulle vara negativt för spelarnas individuella utveckling. Samtidigt beskrivs 

det hur idrotten är en del av en resultatbaserad verklighet varför respondenten anser att 

ungdomsspelare bör förberedas i att kunna hantera resultatet som variabel. Av förekommen 

anledning står sig detta i motsatts till forskningen, som inte påtalat några större fördelar med 

att fokusera på resultatet. Den andra föreningen beskriver hur resultatet introduceras från och 

med 15 års ålder, med förklaringen att utbilda spelarna i hanteringen av en sådan variabel som 

är vanligt förekommande på seniorelitnivå. Akademierna har således en egen inställning 

avseende när resultatet som variabel ska introduceras under ungdomsåren. Respondenterna 

förklarar hur man med fokus på resultatet kan öka spelarnas ansträngning, samtidigt som 

selarna lär sig att vistas i en miljö som kan innebära med- och motgång. Samtidigt förklarar 

respondenterna hur ett prestationsorienterat motivationsklimat ger goda fördelar avseende 
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spelarnas inlärning, detta får vidare stöd av Vella et al. (2009) som beskriver att spelarnas 

utveckling gynnas av ett sådant förhållningssätt. 

4.2.3 Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre 

motivation och långsiktig idrottslig framgång? 

  En generell bild bland respondenterna är att en inre motivation är nödvändig i strävan att bli 

elitspelare. Den uppfattningen får stöd av Deci och Ryan (2000) som framhäver att den inre 

motivationen är den mest eftersträvansvärda i syfte att uppnå goda prestationer, 

välbefinnande, kreativitet och lärande. En akademichef beskriver att man strävar efter att 

skapa en miljö med mycket glädje och trygghet i syfte att skapa en optimal utvecklingsmiljö 

för spelarna. RFs idéprogram Idrotten vill beskriver just hur glädje tillgodoses i och genom 

idrotten. Dessutom påtalar Weinberg & Gould (2010 s. 347) att barns primära målsättning 

med idrotten är att tillgodose sig just glädje. En tränare förklarar hur förmågan att sätta mål, 

baserat på prestation som utgår från en själv, ökar genom ett prestationsorienterat 

motivationsklimat. AGT (Nicholls 1989) anger hur prestationsmål är till idrottares fördel, 

eftersom att de går att dels reglera, dels påverka i större utsträckning. Detta bör vidare bidra 

till en idrottares motivation och därmed öka möjligheterna att uppnå idrottsliga framgångar.  

Respondenterna förklarar att en annan effekt av ett prestationsorienterat motivationsklimat, är 

hur spelarna medvetandegörs om var de befinner sig i sin utvecklingsprocess. Huruvida detta 

överensstämmer med forskningen är osäkert, vad som däremot Moreno et al. (2010) visar är 

hur detta bidrar till autonomi, som i sig bör bidra till en ökad medvetenhet. Autonomi är 

dessutom en av tre komponenter som SDT (Deci & Ryan 2000) anger bidra till en ökad inre 

motivation. Fortsättningsvis påtalar respondenterna att ett resultatorienterat motivationsklimat 

kännetecknas av att tränare aktivt coachar sina spelare i träning och match för att främja ett 

kortsiktigt resultat. Respondenterna för resonemang om hur ett sådant förhållningssätt 

begränsar spelarnas förmåga att ta beslut, varför ett prestationsorienterat motivationsklimat 

prioriteras i syfte att öka spelarnas kreativitet. Det beskrivs också prioriteras i syfte att få 

spelarna att kommunicera med varandra. Det råder dock en osäkerhet hur detta står sig i ett 

vetenskapligt sammanhang.  

4.2.4 Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt 

motivationsklimat? 

  Respondenterna från en akademi vittnar om att så kallat vinnarspel och övningar som baserat 

på en mot en är vanligt förekommande. Beskrivningen vittnar om att dessa inkluderar en form 
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av utslagning och jämförelse vilket överensstämmer med ett resultatorienterat 

motivationsklimat. Vidare förklarar en respondent hur de med vissa regeländringar kan få 

laget/spelarna att komma ikapp vid eventuellt underläge, för att vidare upprätthålla spelarnas 

motivation. AGT (Nicholls 1989) redogör att prestationen går att påverka i större 

utsträckning, samtidigt som SDT menar på att upplevd kompetens är en nyckelfaktor att 

tillgodose sig inre motivation. Det råder därmed en osäkerhet hur spelarna motiveras av att 

ställas inför vinnarspel och en mot en. Två respondenter nämner att de medvetet jobbar med 

frågeställningar till spelarna i utbildningssyfte. Med hänsyn tagen till SDT (Ryan & Deci 

1985; 2000) bör detta innebära att spelarnas tillgodoser sig en ökad känsla av autonomi, vilket 

också är en nyckelfaktor för ökad inre motivation. Med hjälp av feedback, beskriver 

respondenterna hur de hjälper spelarna att bekräfta önskvärda beteenden. Det beskrivs som 

viktigt att konkretisera den feedback som utdelas samt att namnet tilltalas för att synliggöra 

den goda prestationen med namnet. En sådan ståndpunkt får stöd av Olofsson (2010 s. 34f.) 

samt Nezhad och Keshtan (2010) som menar att detta bidrar till en god relation som vidare 

bidrar till spelarnas positiva uppfattning av det rådande motivationsklimatet. Detta 

förhållningssätt kunde tydligt iakttas under respondentens observation då dels tränaren 

arbetade med positiv förstärkning till spelarna, dels fick spelarna utdela feedback till 

varandra. Respondenterna från en förening beskriver att det i Stockholm råder en resultathets 

som för akademispelarna är osund, det beskrivs vidare bidra till en stress och oro som anses 

onödig. Med anledning av detta har föreningen format regler för akademilagen som säger att 

spelare har sin plats i laget mellan 10-13 års ålder utan risk att elimineras. Det är en regel som 

med hänsyn tagen till litteraturen bidrar till skapandet av ett prestationsorienterat 

motivationsklimat då förekomsten av utslagning och jämförelse reduceras. Vidare skulle 

regeln med hänsyn tagen till SDT (Deci & Ryan 2000), kunna bidra till att spelarens känsla av 

tillhörighet, och därigenom inre motivation ökar. Ytterligare en metod som bidrar till 

skapandet av ett prestationsorienterat motivationsklimat är hur en akademichef uttrycker hur 

denne berömmer akademitränarna när utveckling, glädje, gemenskap framhävs, snarare än 

goda resultat. Ett önskvärt motivationsklimat är därigenom överordnat lagets kortsiktiga 

resultat. För att övertyga föräldrar, spelare och andra inblandade om att detta är ett 

genomtänkt vägval har ”föräldramöte light” införts, en enklare form av möte med föräldrarna 

som förekommer i samband med ett antal matcher under året i syfte att informera om vilket 

fokus föreningens och lagets verksamhet. En sådan metodik anses av författarna bidra till de 

värden som ett prestationsorienterat motivationsklimat står för (AGT Nicholls 1984; 1989), 
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samtidigt som de uppfyller tillhörighet och autonomi som SDT (Ryan & Deci (1985; 2000)) 

beskriver som så viktiga för att uppnå inre motivation.  

4.3 Reflektioner och framtida forskning 

  Fokus på resultatet. Fokus på prestationen. Resultat och prestation är två variabler som 

skulle kunna anses som två ytterligheter, att de står i motsats till varandra. Bolling (1997) 

beskriver hur fotboll går ut på att göra fler mål än sin motståndare varpå resultatet är i fokus. 

Vidare beskriver forskningen fördelarna med att fokusera på ett prestationsorienterat 

motivationsklimat (Nicholls 1989; Hassmén et al. 2009; Weinberg & Gould 2010; Roberts & 

Treasure 2012). Enligt respondenterna är resultat och prestation två variabler som har ett nära 

samband. Det är inte för intet som det väcks intressanta frågeställningar avseende 

motivationsklimat och dess förekomst, inverkan och påverkan på idrottare, i synnerhet barn 

och ungdomar. Tränare och ledare har med sin position, en unik möjlighet att forma dagens 

och framtidens idrottare genom att tillämpa resultat- eller prestationsbaserade förutsättningar i 

träning. Med hjälp av dessa kan tränare skapa situationer som av idrottarna upplevs 

stimulerande, vilket torde vara eftersträvansvärt av alla inblandade. Det är vidare intressant 

hur medvetna idrottens ledare är gällande motivationsklimat och dess slagkraft i termer av 

motivation. Respondenterna beskriver att individens utveckling är av högsta prioritet, 

oberoende resultat och prestation. Frågan är ifall idrottare i allmänhet, elitidrottare i synnerhet 

kan vara oberoende resultat och prestation i en idrottslig kontext. Ett sätt att skapa 

stimulerande utvecklingsmiljöer för idrottare kan enligt Burton et al. (2001) vara att involvera 

resultat- och prestationsbaserade målsättningar. Detta väcker vidare tankar om hur elitlag 

arbetar med målsättningsarbete i termer av resultat och prestation. Respondenterna påtalar att 

både resultat och prestation bör finnas med i den verksamhet som akademierna bedriver, 

därmed är resultatet något som akademierna förhåller sig till. Detta står i kontrast till den 

forskning som påtalar vilka konsekvenser ett resultatorienterat medger. Därmed torde det vara 

så att det talas olika gällande vad resultat och prestation innebär. Med tanke på (en akademi 

utrycker…) akademiernas hänsynstagande till resultatet, ställer sig författarna frågande till 

hur de lyckas tillgodose spelarna med en inre drivkraft genom ett resultatorienterat 

motivationsklimat, då resultat i teorin beskrivs som en yttre motivationsfaktor. Ytterligare 

frågor som väcks är hur medvetna barn och ungdomar i olika åldrar är i termer av resultat och 

prestation, samt hur medvetna de är om vad som anses eftersträvansvärt i en idrottslig 

kontext. Ur ett omoraliskt perspektiv är det vidare intressant hur barn och ungdomar skulle 

påverkas av att befinna sig i ett resultatorienterat motivationsklimat. Det ska vidare nämnas 
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att respondenterna påtalar att deras ambition är att utveckla goda samhällsmedborgare och 

fotbollsspelare till såväl nationell som internationell elit. Att lära sig att värdera sina 

ansträngningar högre än resultatet bör vara eftersträvansvärt av varje enskild idrottare. Ett sätt 

för att uppnå detta torde vara att medvetandegöra spelarna om var de befinner sig i sin 

utveckling, detta genom att involvera spelarna i analysen av ens utförda prestationer. Detta 

påtalas av respondenterna under intervjuerna och kunde vidare iakttas under observationerna, 

vilket talar för en ljus framtid för svensk fotboll. 

4.4 Reliabilitet & Validitet 

 I en studie av kvalitativt slag inkluderat intervjuer och observationer kan arbetets metod och 

hermeneutiska förhållningssätt komma att påverka arbetets reliabilitet och validitet. 

Datainsamlingen som har varit kontextuell och språklig gör att varje enskild 

intervju/observation blir unik (Kvale & Brinkmann 2009, s.34). Den hermeneutiska 

forskningsprocessen innebär på så sätt en hög grad av tolkning i syfte att öka sin förförståelse 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 75) Av en sådan anledning blir tolkningsprocessen högst 

subjektiv vilket påverkar studiens resultat och reproducerbarhet. Valet av metodtriangulering 

användes i syfte att öka arbetets validitet på så sätt att respondenternas svar vid 

intervjutillfället, till viss mån kontrollerades med hjälp av observationerna. 

Metodtrianguleringen innebär givetvis flera moment som kan påverka arbetets reliabilitet 

negativt, men ansågs av författarna som nödvändig i syfte att öka resultatens trovärdighet.  

  Utifrån författarnas framtagna intervju- och observationsguide användes AGT (Nicholls 

1984; 1989), PMCSQ2 (Newton et al. 2000) och tillviss del SDT (Ryan & Deci 1985; 2000) 

som utgångspunkt. Dessa blev på så sätt en inspirationskälla som sedermera bidrog till det 

urval av frågor som viktades för respektive guide. Med hjälp av en pilotintervju säkerställdes 

det hur väl intervjuguiden besvarade de angivna frågorna, efter ett antal korrigeringar ansågs 

guiden rimlig för att besvara arbetets syfte och frågeställningar. Validiteten kan dock 

ifrågasättas med tanke på att observationsguiden ej prövades innan vilket författarna är 

medvetna om. Validiteten kan vidare ifrågasättas med anledning av författarnas begränsade 

erfarenheter att dels genomföra en korrekt intervju- och observationsguide, dels genomföra 

intervjuer och observationer. En annan faktor skulle kunna vara respondenternas vana, eller 

ovana, att bli intervjuade och observerade. Samtliga intervjuer och observationer har dock 

genomförts live, vilket innebär att en interaktion och empati jämt emot varandra bör ha 

bidragit till det samspel som författarna finner betydelsefullt vid ett intervjutillfälle. Att de två 

observationerna dels utfördes innan en intervju, dels en efter, kan ha påverkat arbetets 
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validitet negativt. Med anledning av detta kan observatörens känsla, samt beteenden, vid 

observationstillfället påverkats i antingen positiv eller negativ bemärkelse. Det är inte helt 

otänkbart att den observerade upplever sig iakttagen vilket kan begränsa dennes arbetssätt. 

Vad gäller intervjuerna är författarna medvetna om att svaren kan ha påverkats utifrån hur, 

samt när frågorna har ställts i intervjun. Intervjupersonernas svar skulle också kunnat ha 

påverkats ifall denne upplever att frågorna ställts på ett provokativt sätt. I och med detta har 

författarna arbetat för att skapa en så neutral situation som möjligt i syfte att framkalla en 

intervjuform som varje intervjuperson finner behaglig. Vidare har en öppen intervjuform 

använts för att ge intervjupersonerna spelrum att kunna förklara hur de ser på utvalt område. 

Att intervjupersonerna haft möjligheten att läsa igenom huvudfrågorna innan respektive 

intervju anser författarna bidrar till arbetets validitet positivt med tanke på att betänketiden 

således har ökat. Reliabiliteten kan ifrågasättas i en studie av kvalitativt slag då författarnas 

subjektiva bedömning ligger till grund för arbetets resultat. En annan tanke är hur 

reliabiliteten påverkas då intervjuerna utförts av två olika personer.  

4.5 Sammanfattande diskussion 

  Med sin väldiga betydelse är motivationsklimat ett ämne som inverkar på barn och 

ungdomars motivation. Respondenterna menar att resultat och prestation behöver finnas med i 

den elitföreberedande verksamheten. Resultatet visar att akademierna har en egen inställning 

gällande när resultatet ska introduceras i akademin. AGT (Nicholls 1989) menar att ett 

resultat- och prestationsorienterat motivationsklimat skiljer sig åt i flera perspektiv. Ett 

prestationsorienterat motivationsklimat har enligt forskning visat sig ha flera fördelar sett ur 

ett spelarutbildningsperspektiv. Av resultatet att döma stämde en akademi väl överens med 

vad forskningen visar gällande vad ett prestationsorienterat motivationsklimat innebär. 

Akademierna är överens om att inre motivation är eftersträvansvärt vilket motsvarar det som 

SDT (Ryan & Deci 2000) anger. Observationerna visade att tränarna involverade spelarna 

med hjälp av frågor vilket författarna anser bidra till autonomi eftersom att spelarna 

involveras i deras utvecklingsprocess. Vidare användes positiv feedback som torde bidra till 

att öka spelarnas upplevda kompetens. En akademi förklarar hur de garanterar spelarnas plats 

i laget under ett antal år i ungdomen, detta förhållningssätt menar författarna är en medveten 

strategi som kan generera i en ökad känsla av tillhörighet. Akademierna är rörande överens 

om att individens utveckling är av högsta prioritet i sitt arbete att utbilda spelare till 

seniorelitnivå.  
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  Resultatet visar att akademiernas bild över vad ett resultat- och prestationsorienterat 

motivationsklimat innebär, överensstämmer med vad AGT (Nicholls 1989) visar. Gemensamt 

för akademierna är att individens utveckling är av högsta prioritet och därmed överordnad 

lagets kortsiktiga resultat. Forskningen beskriver flera fördelar med ett prestationsorienterat 

motivationsklimat kontra ett resultatorienterat sådant. Det är dock ingen självklarhet att detta 

avspeglas bland Stockholms ungdomsakademier i fotboll.  
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Bilaga 1 

Syftet är att undersöka motivationsklimat inom ungdomsakademier i elitfotboll i Stockholm. 

- Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och 
tränare inom akademin?  

- Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten?  

- Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och 
långsiktig idrottslig framgång? 

- Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? 
 
Vilka sökord har du använt? 
Youth sports, development, leadership, soccer, mastery oriented, sport, youth, performance oriented, 
junior, dropout, adolescent, comptetive, motivational climate, motivation, success, long term 
development, performance, winning, coaches, children 

 
Var har du sökt? 
Sport discus, Ebsco, GIH-bibliotek, Google schoolar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Youth sports AND development AND leadership, 43 träffar, 5 relevanta, 1 använd 
Youth sports AND development AND leadership AND soccer, 5 träffar, 5 relevanta, 2 
använda 
Mastery oriented AND sport AND youth, 19 träffar, 5 relevenata, 2 använda 
Performance oriented AND sport AND junior, 7 träffar, 2 relevanta, 0 använda 
Performance oriented AND sport AND youth, 13 träffar, 3 relevanta, 0 använda 
Dropout AND adolscent AND sport AND competitive, 9 träffar, 2 relevanta 0 använda 
Dropout AND adolscent AND soccer, 4 träffar, 1 relevant, 0 använda 
Motivational climate AND soccer AND children, 9 träffar, 2 relevanta, 1 använd 
Youth sports AND motivation AND success, 23 träffar, 5 relevanta, 0 använda 
Youth sports AND motivation AND performance. 78 träffar, 13 relevanta, 1 använd 
Adolscences AND sport AND long term development AND coaches, 2 träffar, 0 relevanta, 0 
använda 
Junior AND winning AND motivation, 10 träffar, 0 relevanta, 0 använda 
 
Kommentarer 
Sökprocessen för detta arbete har fungerat väl. Området är väl utforskat varpå sökprocessen 
för detta arbete har fungerat väl. Utvalda artiklar anses relevanta för arbetets utformning och 
har således bidragit till författarnas ingång i studien. Flera artiklar har arbetats fram med 
hjälp av relevant litteratur för ämnet, samt via tips från ansvarig handledare.  
 

 

 

 



 

Bilaga 2   

Intervjuguide akademichef 

• Informationskravet: Syftet med denna intervju är att undersöka motivationsklimat 
inom ungdomsakademier i svensk elitfotboll. Detta är en del av vår 
examinsationsuppgift på GIH Stockholm. 

• Samtyckeskravet: Din medverkan i intervjun är frivillig och du har när som helst rätt 
att avbryta intervjun om så önskas.  

• Konfidentialitetskravet: Allt som sägs kommer behandlas under sekretess samt din 
identitet kommer att vara anonym.  

• Nyttjandekravet: Materialet kommer endast användas i detta arbete. Du har rätt att ta 
del av kommande transkription samt ett ex av arbetet före publicering. 

• Inspelning 

Hassmén & Hassmén (2008, s. 390) 

Syftet är att undersöka motivationsklimat inom ungdomsakademier i elitfotboll i Stockholm. 

- Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och 
tränare inom akademin?  

- Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten?  

- Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och 
långsiktig idrottslig framgång? 

- Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? 
 

Motivation 

Innebär: Respondentens egna definitioner och synsätt. 

Om jag säger motivation, vad tänker du på då? 

Beskriv ytterligheterna för motivationsklimat, prestation och resultat. Prestations- och 

resultatorienterat motivationsklimat 

Beskriv hur ni ser på dessa ytterligheter?  

Beskriv hur ni ser på inre- och yttre motivationsfaktorer.  

Anser du att inre motivation är eftersträvansvärt? Varför? 

Hur ser du på långsiktig idrottslig framgång? Hur når man det? i termer av spelarnas 

drivkraft 

___________________________________________________________________________ 

Prioriteringar: Prestation och resultat 

Vad anser ni är viktigt att fokusera på vad det gäller motivationsklimat? (Få bekräftat 

vad som är viktigt för dem) 

Hur tänker ni då? (varför?) 

Vad tar ni då hänsyn till? 



 

 

Är detta motivationsklimat prioriterat i samtliga ålderskullar i akademiverksamheten? 

(Finns det variationer (baserade på ålder/bakgrund/spelartyp/position) gällande vilket 

motivationsklimat man strävar efter?) 

Få bekräftat vilken den lägsta åldern föreningen har för sin akademi. 

 

Hur ser du på ett prestationsorienterat motivationsklimat (yngsta)-12 år? 

Varför? 

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

I termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 

Hur ser du på ett resultatorienterat motivationsklimat (yngsta)-12 år? 

Varför? 

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

I termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 

 

Hur ser du på ett prestationsorienterat motivationsklimat 13-16 år? 

Varför? 

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

I termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 

 

Hur ser du på ett resultatorienterat motivationsklimat 13-16 år? 

Varför? 

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

I termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 

 

 

Effekter: (Inre motivation & långsiktig idrottslig framgång) 

Vilket motivationsklimat vill nu ha i era akademilag? (Ev. redan fått svar på det) 

Ev. återkoppla till de motivationsklimat som de prioriterar i sina lag 

Vilka effekter vill ni få ut av det? I respektive åldersgrupp 

Vad vill ni ska driva era spelare i akademilagen? (Driva långsiktigt?)  

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

I termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 



 

Hur arbetar ni för att skapa den miljön där spelarna drivs av det ni önskar? – Vilket 

motivationsklimat vill ni ha för att uppnå långsiktig idrottslig framgång och inre 

motivation? 

Hur arbetar ni för att uppnå motivationsklimatet/miljön? 

Vilken metodik använder ni för att uppnå detta?  

 

Övrigt? 
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Intervjuguide för akademitränare 

• Informationskravet: Syftet med denna intervju är att undersöka motivationsklimat 
inom ungdomsakademier i svensk elitfotboll. Detta är en del av vår 
examinsationsuppgift på GIH Stockholm. 

• Samtyckeskravet: Din medverkan i intervjun är frivillig och du har när som helst rätt 
att avbryta intervjun om så önskas.  

• Konfidentialitetskravet: Allt som sägs kommer behandlas under sekretess samt din 
identitet kommer att vara anonym.  

• Nyttjandekravet: Materialet kommer endast användas i detta arbete. Du har rätt att ta 
del av kommande transkription samt ett ex av arbetet före publicering. 

• Inspelning 

Hassmén & Hassmén (2008, s. 390) 

Syftet är att undersöka motivationsklimat inom ungdomsakademier i elitfotboll i Stockholm. 

- Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och 
tränare inom akademin?  

- Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten?  

- Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och 
långsiktig idrottslig framgång? 

- Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? 
 

Motivation 

Innebär: Respondentens egna definitioner och synsätt. 

Om jag säger motivation, vad tänker du på då? (olika dimensioner) 

Beskriv ytterligheterna för motivationsklimat, prestation och resultat. Prestations- och 

resultatorienterat motivationsklimat 

Beskriv hur du ser på dessa ytterligheter?  

Beskriv hur du ser på inre- och yttre motivationsfaktorer.  

Anser du att inre motivation är eftersträvansvärt? Varför? 

Hur ser du på långsiktig idrottslig framgång? Hur når man det? i termer av spelarnas 

drivkraft 

___________________________________________________________________________ 

Prioriteringar: Prestation och resultat 

Vad anser du är viktigt att fokusera på vad det gäller motivationsklimat? (Få bekräftat 

vad som är viktigt för dem) 

Hur tänker du då? (varför?) 

Vad tar du då hänsyn till? (Vilka hänsynstaganden?) 



 

Hur ser du på ett prestationsorienterat motivationsklimat i din verksamhet? 

Varför? 

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

i termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 

Hur ser du på ett resultatorienterat motivationsklimat i din verksamhet? 

Varför? 

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

i termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 

 

Effekter: (Inre motivation & långsiktig idrottslig framgång) 

Vilket motivationsklimat vill du ha i ditt akademilag? Ev. återkoppla till de 

motivationsklimat som de prioriterar i sina lag 

Vilka effekter vill du få ut av det? 

Vad vill du ska driva dina spelare?  

i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång?  

i termer av spelarnas drivkraft. I termer av långsiktig idrottslig framgång? 

 

Metoder:  

Hur arbetar du för att skapa den miljön där spelarna drivs av det du önskar?  

Vilket motivationsklimat vill du ha för att uppnå långsiktig idrottslig framgång och inre 

motivation? 

Hur arbetar du för att uppnå motivationsklimatet/miljön? 

Vilken metodik använder du för att uppnå detta?  

 

Övrigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Observationsguide 
 
Allmänt 
Tränaren belyser prestation/resultat i samband med övningarna? 
Kommentar? 
 
När avbryts övningarna? 
Kommentar? 
 
Varför avbryts övningarna? 
Kommentar? 
 
Övningarna är anpassade till spelarens/lagets kapacitet? 
Kommentar? 
 
Feedback som utdelas är kollektiv? 
Kommentar? 
 
Feedback som utdelar är individuell? 
Kommentar? 
 
Feedback som delas ut innehåller frågor till spelaren/laget? 
Kommentar? 
 
Tränaren inväntar spelarens/lagets svar från de frågor som ställts? 
Kommentar? 
 
Tränaren uppmuntrar spelarna till att hjälpa varandra? 
Kommentar? 
 

Specifika frågor/övning 

 Stämmer   Stämmer ej 

Övningarna har inslag av tävlingsmoment? 1 2 3 4 

Kommentar?     
 
Tävlingen innehåller utslagningsmoment? 1 2 3 4 

Kommentar? Vad innebär det?     
 
Konsekvenser baseras på resultatet? 1 2 3 4 

Kommentar?     
 
Tränaren ger spelarna feedback baserat på 
resultat? 1 2 3 4 

Kommentar? Typ av feedback 
 
    

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Tränaren ger spelarna positiv förstärkning vid 
önskvärt resultat? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Kommentar?     
 
Tränaren utdelar feedback vid icke önskvärt 
resultat? 1 2 3 4 

Kommentar? Typ av feedback?     
 
Feedback som utdelas innehåller anvisningar? 1 2 3 4 

Kommentar?     
 
Feedback som utdelas innehåller instruktioner? 1 2 3 4 

Kommentar?     
 
Tränaren utdelar feedback på spelarnas 
ansträngning? 1 2 3 4 
Kommentar? Typ av feedback? 
(förstärkande/försvagande)     
 
Tränare utdelar beröm vid rätt utförande? 1 2 3 4 

Kommentar?     
 
Feedback innehåller förslag i syfte att bidra till 
bättre prestation? 1 2 3 4 

Övningarna har utförandet i fokus?     
 
Spelarna uppmuntras till att träna i syfte att lära 
sig rätt utförande? 1 2 3 4 

Kommentar?     
 
Tränaren strävar efter att uppmärksamma alla. 1 2 3 4 

Kommentar?     
 
Tränaren ger endast specifika individer 
uppmärksamhet. 1 2 3 4 

Kommentar?     


