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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs en överskådlig sammanfattning av den kunskap och tidigare forskning 
som finns inom problemområdet. Kapitlet är uppdelat i en mängd områden, som är till för att 
en skapa förståelse samt för att underlätta analys och diskussion.  
 

3.1 Selektion 
Inom de flesta idrotter finns en selektionsprocess för att vaska fram talanger och denna process 
börjar tidigt (Carlson, 1991; Musch & Grondin, 2002; Peterson, 2004). Denna utstötning och 
utslagning medför att idrottsrörelsen med dess ledare har ett stort ansvar då den anses vara den 
viktigaste socialisationsfaktorn jämte skola och familj (Patriksson, 1979).  
 
Selektionsprocessen eller Realtive Age Effekt(REA) som den kallas i internationell litteratur 
handlar om urvalsprinciper. En viktig urvalsfaktor som har framförts är vilken tid på året man är 
född. Ju tidigare på året barnet är född desto större är chansen att selekteras fram till idrottare på 
högre nivå. Detta eftersom fysiska och psykologiska komponenter hos pojkar och flickor 
utvecklas parallellt med åldern. Dessa komponenter blir således en viktig faktor vid 
selektionsprocessen. Det har antagits att denna effekt beror på hur verksamheten ser ut, 
individens inre motiv samt ledarnas ledarstil (Carlson, 1991; Musch & Grondin, 2002; Peterson, 
2004).  
 
I Tomas Petersons (2004) undersökning var cirka 45 procent av de 13-åriga manliga 
fotbollspelarna vid zonläger födda under de första tre månaderna på året. Endast 12 procent var 
födda de sista tre månaderna. Detta mönster förändrades inte nämnvärt förrän i högre 
elitsammanhang, landslaget för U-21. Vetenskaplig data framtagen av Jochen Musch och 
Grondin (2002) vid det tyska universitetet i Bonn visar samma mönster över hela världen, 
framförallt inom fotbollen, men även inom andra idrotter såsom ishockey och handboll. 
 
Johanssons (2001) studie visar att ledare och tränare var mycket betydelsefulla när det gäller de 
aktivas fortsatta idrottsdeltagande. Studieresultat påvisar att tränare som är för seriösa och vill 
vinna till vilket pris som helst, inte var så omtyckta bland de aktiva. Att inte få speltid på grund av 
att tränaren vill vinna är ett exempel på den selektion som tidigare redogjorts. Detta 
tränarbeteende bidrar till yttre kontroll vilket forskning (Bull, 2001; Deci & Ryan, 2000) har 
visat sänker de aktivas motivation. Andra exempel på tränarbeteenden som inte uppskattades var 
tränare som bara lät de bästa spela, tränare som var lata och loja, vilka inte lät deltagran lära sig 
något nytt, samt tränare som var för hårda och tog bort glädjen. Internationella studier (Weiss & 
Chaumeton 1992) påvisar också att aktiva som fått för lite speltid samt känner av en alltför 
tävlingsinriktad atmosfär avslutar sitt idrottsutövande tidigt.  

 

3.2 Socialisation 
Socialisation är intressant område i förhållande till motivation. Bland annat så behandlar området 
hur en individ tillägnar sig normer, attityder samt värderingar, och på så sätt skapar personlighet. 
Denna personlighet påverkas i hög grad av olika agenter såsom tränare och ledare, vilka har ett 
starkt inflytande över individens psykosociala utveckling och motivation (Hassmén, Hassmén & 
Plate, 2003).  
 

3.2.1 Socialisering och idrottsroller 
Patriksson (1979) uppger att idrottsrörelsen är den viktigaste socialisationsfaktorn tillsammans 
med familj och skola. Socialisering är ett begrepp som används inom socialpsykologin för att 
beskriva vad som påverkar personligheten. Detta är en utvecklingsprocess där individen skapar 
en uppfattning om sig själv, och hur denna förhåller sig till sin omvärld. Som tidigare nämnt 
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handlar det om en process där individen växer in i samhället och tillägnar sig principer, attityder 
och värderingar. Dessa blir sedan individens personlighet. På samma sätt växer aktiva in i 
idrotten. Därför är de normer och policys som föreningar har viktiga, eftersom de utgör ett 
regelverk som de aktiva lär av (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).  
 
Socialisationsprocessen består av en så kallad rollinlärning, där det finns tre grupper av faktorer 
som har avgörande betydelse. Den första är vilka fysiska och psykiska attribut en person har till 
exempel motivation, personlighet, attityder, fysiska färdigheter, kön och etnicitet. En del av dessa 
attribut är direkt observerbara, såsom kön och etnicitet. Andra är svårare att observera till 
exempel motivation och attityder.  
 
Den andra gruppen av faktorer är signifikanta andra vilken inkluderar viktiga personer i 
individens närmiljö, så kallade socialisationsagenter (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Ofta 
beskrivs fadern och idrottsledaren som en drivande agent, som påverkar barn och ungas 
deltagande och val av idrott. Redelius (1998) menar att ledaren är normbildare och förebild och 
att de har stor påverkan via det sätt det väljer att organiserar den vardagliga verksamheten. Även 
upplägg av träningar och planering av eventuella träningslägret påverkar de ungas deltagande. 
Signifikanta andra berör idrottarens motivation genom att ge stöd, uppmuntran och belöningar 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
 
Den tredje gruppen av faktorer innefattar de sociala situationer och system som idrott-aren 
verkar i. Det handlar exempelvis om den familj, skola, och samhälle som individen kommer i 
kontakt med, samt de principer, regler och värderingar som individen påverkas av (Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003; Redelius, 1998).  
 
Känt är att vuxna människors motionsvanor och idrottsbeteende i hög grad är påverkat av hur 
deras idrottande sett ut under deras barn- och ungdomsår (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003). 
Vidare finns ett samband mellan beteendet, attityder och motivation att idrotta (Horn, 2002). 
Detta innebär att din attityd till idrott och motionerande formas innan du passerat tonåren, för att 
sedan vägleda dig livet ut. Studiens syfte är som tidigare beskrivits att undersöka hur erkänt 
duktiga tränare tänker och praktiserar för att upprätthålla en positiv motivation hos sina aktiva. 
Resultat kommer därmed att påvisa om respondenterna utgår från dessa vetenskapliga fakta och 
bryr sig om de aktivas livslånga motionerade eller om de fokuserar på yttre motivationsfaktorer 
som till exempel resultatet i nuläget. 
 
Hassmén, Hassmén & Plate (2003) menar att det finns två perspektiv kring socialisation och 
idrott. Dels finns socialisering in i idrotten och socialiseringen genom idrotten. Det 
förstnämnda perspektivet grundar sig i sociala inlärningsprocesser där individen anammar och 
lär sig olika idrottsroller, såsom tränare, idrottare och ledare. Det handlar även om 
konstruktionen av en personlig idrottsidentitet bland utövare. Detta innefattar att lära sig idrotten, 
bli förknippade med idrotten och accepterad av utövarna, samt att lära sig gruppens attityder och 
värderingar.  
 
Det andra perspektivet påpekar idrotten som ett fostrande instrument, där barn och ungdomar får 
lärdom som stämmer överens med samhällets värderingar, samt där barn lär sig värderingar 
relaterade till exempelvis lagarbete och empati. Det finns således ett positivt samband mellan 
idrottsutövande och socialt stöd från signifikanta andra (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003)   
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Figur 1. Idrottskarriären i ett utvecklingsperspektiv (Wylleman & Lavallee, 2003). Figuren beskriver vilka 
signifikanta andra som är av stor vikt för en aktive vid olika åldrar. När det gäller den psykosociala 
utvecklingen så är tränaren en viktig agent för den aktive under lång tid.  
 
I figur 1 illustreras hur tränaren får en allt större och viktigare roll gällande idrottens 
psykosociala utveckling, från tonåren och framåt. Den socialpsykologiska utveckling inkluderar 
mentala företeelser som motivation, då denna vetenskap studerar samspelet mellan människor 
och olika gruppfenomen.  
 

3.3 Ledarskap 
 

”A poor coach tells. 

  An average coach explains. 

   A good coach demonstrates. 

    An excellent coach inspires.” 

   (Parameswara, citerad s 5 i Askagården, 1997).  

 
Ledarskap kan bedrivas på olika sätt och kan därefter också kategoriseras efter dessa olikheter. 
Gunnarsson och Persson (1998) menar att det är ledarens förhållningssätt till adepten och 
maktförhållandet mellan dessa parter som ligger till grund för det ledarskap som tränaren intar. 
Detta förhållningssätt kan även uttryckas som ledarens beteende, då det är beteendet som avgör 
förhållningssättet, som i sin tur avgör viken typ av ledare han uppfattas som. Samtidigt så har 
ledaren stor påverkan på det motivationsklimat som skapas (Weinberg & Gould, 2003). 
  

3.3.1 Olika typer av tränare 
Hogedal (2000) anser att ledarskap är en konstart som kräver att man ser möjligheter, men också 
lösningar. Han påpekar att ledare ständigt skall kommunicera och sprida de visioner, idéer samt 
de positiva tankar som de förfogar över. Nedan beskrivs fyra för-hållningssätt varav de tre första 
är hämtade ur Läraren och det pedagogiska ledarskapet (Gunnarsson och Persson, 1998) och 
det fjärde från Ekberg & Erberth (2000). 
 

Där det finns bra ledare, ledare som skapar trygghet och bygger 
självförtroende, där stannar man ju också kvar. Och jobbar man då 
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tillräckligt länge så får man ju förr eller senare ett bra lag. (Bengt 
”Bengan” Johansson, s 17 i Vinnande laganda, 1997)  

 
Den auktoritära tränaren 
Här uppfattas utövarna som objekt och passiva mottagare. Makten utövas via ett tvång från 
ledaren och kommunikationen är enkelriktad. Tränaren bestämmer allting och inget större 
personligt utrymme ges till den enskilde.  
 
Den demokratiska tränaren  
Utövarna uppfattas som ansvarstagande subjekt. Ledaren försöker först att påverka dem och ger 
dem därefter möjligheten till inflyttande. Inflyttandets betydelse anpassas efter utövarnas 
mognad, då det i sin tur kräver ett utökat ansvarstagande. Kommunikationen sker i dialogform 
mellan den aktive och ledare.  
 
Den låtgå-mässiga tränaren  
Denna tränare ställer sig som en nära motsats till den auktoritära. Makten läggs över till resten av 
gruppen och tränaren finns bara där för att informera. Tränaren betraktar sig mer som en kamrat 
en ledare, och på många sätt så bestämmer de aktiva när och hur ledaren skall involveras.  
 
Den situationsanpassade tränaren   
Vid denna typ av ledarskap anpassar sig tränaren efter situationen. Därmed kan 
situationsanpassade tränaren uppfattas hur som helst, eftersom idrottsrörelsens mångfald av 
miljöer, situationer och grupper är så skiftande. Det väsentliga är dock att tränarens 
koncentration riktar sig mot de aktivas utveckling, behov och önskemål. Genom en gemensam 
planering och kommunikationen med de aktiva kan tränaren välja beteende och tillvägagångssätt, 
som är lämpligast för den unika gruppen och situationen ifråga. 
 

3.3.2 Ledarskap i verkligheten  
Det finns ett gap mellan många tränare och deras aktiva. Tregaro och Reckmann (2004) 
beskriver att relationen mellan utländska friidrottare och deras landslagstränare ligger långt ifrån 
den svenska modellen. Tregaro ger exempel på hur alla i den svenska landslagstruppen, både 
tränare och aktiva sitter och äter frukost ihop vid stora mästerskap, medan trupper från andra 
nationer beskrivs med ett betydligt mer auktoritärt ledarskap (Gunnarsson och Persson, 1998). 
Dessa tränare sitter över de aktiva hieratiskt. Vid frukosten sitter dessa landslagstrupper delade, 
tränare för sig och aktiva för sig. 
 
En demokratisk auktoritet är den typ av tränare som de flesta forskare och aktiva förespråkar.  
Detta eftersom ledarskapet både uppfyller tränarens önskningar och mål, men även de aktivas 
behov. Forskning visar dock att tränare ofta upplever sig som demokratiska medan deras aktiva 
uppfattar dem som betydligt mer auktoritära (Chelladurai, 1993). 
 

3.3.3 Aktivas önskemål på ledaregenskaper  
Weinberg och Gould (2003) påtrycker att även de aktiva har önskemål kring ledarens beteende 
och egenskaper. Personliga variabler såsom behov av att lyckas, tillhörighet och kompetens 
gällande uppgiften, är viktiga. Tränaren bör vidare kunna påverka de aktiva genom vägledning, 
socialt stöd och feedback. Tränaren bör också uppträda på ett föredömligt sätt. När tränare har 
lyckats utveckla ett ledarskap som matchar de aktiva önskemål, blir ledarskapet effektivt och 
optimal prestation går att uppnå.   
 
 

”Det är klart att visst spelar tränaren en stor roll, för mitt sätt att vara 
kan lätt förstöra den här lagandan. I alla fall kan jag ta bort glädjen 
snabbt och effektivt om jag inte agerar på ett bra sätt ... Jag tror också 
att för att få en bra laganda får man inte vara rädd att ta bort det som 
är negativt. Jag brukar säga att tio positiva spelare kan raseras snabbt 
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om man får dit en eller två skitstövlar ... Det tror jag också är viktigt att 
man som ledare vet vad man är bra på ... för att man ska kunna vara en 
bra idrottsledare.”  (Tom Prahl, s 17 i Vinnande laganda, 1997) 

 

3.4 Motivation  
Motivation är en viktig variabel gällande både inlärning och prestation i idrott (Weinberg & 
Gould, 2003). Både det som motiverar en individ att idrotta och de motiv som gör att en individ 
utövar idrott bör undersökas inom ramen för motivationsteorier (Murphy, 1995). Så trots att 
syftet med studien har ett ledarfokus så behovs en teoretisk genomgång av vad som motiverar 
aktiva. Utan denna kunskap är det svårt att pröva och uppskatta tränarnas beteende och effekten 
av deras agerande. 
  
Motivation definieras i idrottslitteraturen som ansträngningens riktning och intensitet. Riktning 
handlar om hur en individ söker upp, närmar sig eller attraheras av en viss situation. I praktiken 
kan alltså riktningen förklara varför vissa idrottare packar väskan istället för att sitta framför 
TV:n. Gällande intensiteten handlar det om hur mycket en viss individ anstränger sig i en 
specifik situation. Intensiteten förklarar hur mycket kraft en individ lägger på i den valda 
situationen. Idrottare tränar alltså olika hårt beroende på sina motiv (Fallby, 1999; Hassmén, 
Hassmén & Plate 2003; Johnson, Carlsson, Fallby, Hinic, Lindwall, Rydberg & Wetterstrand, 
1999; Weinberg & Gould, 2003). 

 

3.4.1 Olika synsätt på motivation 
Motivation kan betraktas från olika perspektiv (Fallby, 1999; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; 
Johnson et al, 1999; Weinberg & Gould, 2003): 
 

• Egenskapscentrerat perspektiv innebär idrottarens karaktär eller egenskaper i 
form av hur intressen, målsättningar, självförtroende, vinnarinstinkt, och 
kompetens påverkar motivationen.  

• Situationscentrerat perspektiv är motsatsen till egenskapscentrerad perspektiv 
och innebär att situationen, ledarskapet, typ av instruktioner, och miljön 
påverkar idrottarens motivation. 

• Det interaktionistiska perspektivet är en kombination av de ovan två 
perspektiven och kan sägas vara ett samspel eller en dynamisk process mellan 
individ och miljön.  

 
 
Syfte med denna undersökning var att se hur erkänt duktiga tränare påverkar sina aktiva gällande 
motivation. Under rubriken socialisation beskrevs tre faktorer som påverkade rollinlärning, vilka 
var personliga attribut, signifikanta andra och situationen. Vidare är därför den tredje punkten 
ovan i betraktelse, då ledarskapet till stor del är med och påverkar idrottarens motivation 
(Hassmén & Hinic, 2001; Weinberg & Gould, 2003). 
 

3.4.2 Motiv till deltagande 
Idrottare och ledare kan tillsammans genom en dynamisk process påverka den enskilda 
idrottarens motiv till att idrotta. Motivation för idrottsdeltagande handlar om vilka motiv 
idrottaren har för att börja med eller fortsätta med sin idrott. Följande motiv framkommer av 
många undersökningar som de främsta (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Johnson et al, 1999; 
Weinberg & Gould, 2003): 
 

• Ha roligt, glädje i aktiviteten samt upplevelsen och utmaningen av idrotten i sig. 
Detta motiv är det starkaste motivet. 

• Kompetens, att lära in och förbättra färdigheter samt uppnå mål. 
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• Delaktighet och social tillhörelse, att vara tillsammans med vänner. 
• Tävlingsmoment, vinna och känna sig framgångsrik. 
• Hälsa och form, ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
• Belöningar och social status. Uppmärksamhet, igenkännande och beröm. 

 
 
Hassmén och Hinics (2001) studie kring motivation visade att de tre främsta motiven till att 
pojkar idrottar är ”att utveckla sina färdigheter”, ”hälsa” och ”nöje”. Flickorna angav ”nöje”, 
”hälsa” och ”kompetens/laganda”. Det minst betydelsefulla motivet oavsett kön visade 
undersökning var ”att erhålla socialt erkännande”.  
 
Vidare fann Hassmén & Hinic (2001) i sin undersökning signifikanta samband mellan upplevt 
socialt ledarstöd och motivationsfaktorerna ”att utveckla färdigheter”, ”nöje” samt ”att känna 
lagkänsla”, vilket visar på ledarens betydelse. Detta är starkt kopplat till studiens syfte vilket 
grundar sig i hur framgångsrika tränare arbetar för att uppnå motiverade adepter.   
 

3.4.3 Kognitiva motivationsteorier 
Inom motivationsforskningen är idag det kognitiva synsättet det dominerande. En redogörelse 
för olika kognitiva teorier kommer här att framföras och gemensamt för dem är att deras fokus 
ligger på hur kunskap tillägnas, representeras och används. En beskrivning av hur individens 
tankar påverkar och styr prestationsbeteendet kommer även att ingå (Hassmén, Hassmén & Plate 
2003).  
 
Prestationsmotivation 
Prestationsmotivation handlar om en persons strävan att uppvisa hög förmåga eller att uppnå mål 
och framgång. I idrottsliga sammanhang uppstår ofta situationer då spelare ska visa upp sig och 
prestera (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Då studiens avsikt är att fastställa hur erkänt duktiga tränare praktiserar för att upprätthålla en 
positiv motivation hos sina aktiva, är denna teori intressant. En spelares motivation och fortsatt 
deltagande påverkas starkt av hans eller hennes upplevelse av sin egen kompetens och förmåga. 
Här har tränare stor betydelse, eftersom de påverkar genom kommunikation, i form av feedback, 
kroppsspråk och samtal (Fallby, 1999; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Hassmén & Hinic, 
2001; Weinberg & Gould, 2003).  
 
Denna teori har dock kritiserats för att den har så stark betoning på personlighetens betydelse i 
förbättrad prestation, och försummar situationens påverkan (Fallby, 1999; Hassmén, Hassmén 
& Plate 2003).  
 
Prestationsmotivation består av fyra olika ansatser (Weinberg & Gould, 2003): 
 

• Prestationsbehovsteori (Need for achievement theory) 
• Attributionsteori (Attribution theory) 
• Målorienteringsteori (Achievement goal theory) 
• Kompetensmotivationsteori (Competence motivation theory) 

 
Prestationsbehovsteorin beskriver hur individens motivation handlar om att antingen sträva efter 
att uppnå framgång eller att undvika misslyckanden. Dessa två motiv kategoriserar individen i två 
persontyper, antingen som högpresterande eller låg-presterande. Den högpresterande är 
förknippad med en strävan av att uppnå framgång och den lågpresterande är associerad med ett 
undvikande av misslyckade (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Johnson et al, 1999; Weinberg 
& Gould, 2003).  Teorin tolkas i ett interaktionistiskt synsätt mellan individ och miljö som 
resulterar i känslomässiga tillstånd, till exempel skam eller stolthet (se Figur 2). Detta leder i sin 
tur till närmande eller undvikande av prestationssituationer, vilket det går att läsa mer om under 
prestationsbeteende i figur 2. En lågpresterande individ har ofta mycket tankar vilka rör 
misslyckande medan en högpresterande istället har tankar vilka berör sin egen förmåga. En 
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högpresterande individ tenderar också att se mer till uppgiften som ska lösas och inte till 
eventuella externa belöningar (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Johnson et al, 1999; 
Weinberg & Gould, 2003).  
 
Denna teori ses ur ett interaktionistiskt perspektiv vilket betyder att både individen och miljön tas 
i beaktelse. Gällande utvärdering från miljön och då ledaren har det visats sig att högpresterande 
individer väljer att deltaga i fler och mer utmanade situationer samt föredrar en del risker, medan 
en lågpresterande individ gärna undviker dessa risker och istället väljer uppgifter som är så lätta 
att det knappast är möjligt att misslyckas eller så svåra att de inte går att lyckas (Fallby, 1999).  
 

 

 
 
Figur 2. Prestationsbehovsteorin (Weinberg & Gould 2003 sid 62). Figuren beskriver olika 
prestationsbeteende som den aktive utvecklar beroende på hur han/hon undviker misslyckande eller närmar sig 
framgång. 
 

Attributionsteorin handlar om hur aktiva tillskriver sig en vinst eller förlust samt hur man 
förklarar vad som orsakade händelsen. Teorin fokuserar därmed på att finna förklaringar till 
framgång respektive motgång. Orsakerna kan klassificeras utefter följande dimensioner 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003): 
 

1. Stabila eller instabila 
2. Inre (intern) eller yttre (externa) 
3. Globala eller specifika 
4. Kontrollerbara eller icke kontrollerbara 

 
1. Personligheten är en stabil egenskap, det vill säga något som inte varierar snabbt och ofta. 
Därmed har individer som förknippar resultatet med personligheten svårare att förändra framtida 
situationer, än personer som förklarar sina förluster med sitt humör. Humöret kan variera inom 
en liten tidrymd, eftersom det är en instabil egenskap (orsak), vilket är lättare att förändra på än 
sin personlighet.  
 
2. Orsaksförklaringar kan vara av inre eller yttre karaktär. Inre faktorer är till exempel 
personlighet, färdighet, humör eller andra egenskaper hos personen. Yttre faktorer är 
omgivningen eller situationen. En person som förklarar sin förlust utifrån väder och vind har 
svårare att förändra händelsen än en person som relaterar förlusten med dåliga tävlingsnerver 
(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003).  
 
3. En orsaksförklaring kan också vara specifik eller global. Om en person förklarar sin förlust 
genom att skylla på just den banan eller planen, så beskrivs den som specifik och inte global 
(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003).  
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4. Vissa saker kan också vara mindre kontrollerbara. Skälet till att inte ta en jogging-runda kan 
antingen bero på vädret och då icke kontrollerbara faktorer eller på grund av att personen inte har 
några joggingskor, vilket är kontrollerbart, eftersom dessa går att inhandla (Hassmén, Hassmén 
och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003).  
 
Attributionsteorin får kritik för att den har för dålig begreppsapparat, då många delar inte är 
utforskade. Den har även metodologiska brister samtidigt som den ger svar på varför människan 
lyckas och inte varför de vill lyckas (Fallby, 1999). 
 
Målorienteringsteorin belyser hur individer både aktiva och tränare, skiljer sig åt i hur de tar åt 
sig mening och upplevd framgång, samt misslyckande utifrån de mål de har. Denna teori 
använder två målinriktningar, uppgiftsorienterad och resultatorienterad målinriktning (Hassmén, 
Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Uppgiftsorienterad målinriktning utmärks av en tro på att ansträngning och hårt arbete leder till 
bättre förmåga och större skicklighet. Här sätts fokus på processen och upp-giften istället för 
motståndet. Detta leder till större njutning, intresse och tillfreds-ställelse. Idrottaren använder 
måluppfyllelse, inlärning och förbättring som indikator gällande sin kompetens. En 
uppgiftsorienterad idrottare motiveras mestadels av inre motivation (Hassmén, Hassmén och 
Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003). 
 
En resultatorienterad målinriktning innebär istället att färdighet och skicklighet värderas utifrån 
jämförelser med andra. Att vinna är viktigt, men med minsta möjliga ansträng-ning. Idrottaren 
styrs uteslutande av yttre motivation och använder resultattavlan som indikator på framgång 
(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003).  
 
Kompetensmotivationsteorin används för att förklara skillnader i prestationsbeteende. Individen 
motiveras av att känna sig behövd och kompetent inför sin uppgift, vilket innebär att individens 
känslor styr motivationen. Kompetensmotivationsteorin innefattar också individens uppfattning 
av kontroll. Motivationen påverkas alltså genom att den aktive känner att övning är kontrollerbar 
och går att anamma. Detta medför glädje, som i sin tur leder till ökad motivation till idrotten. Om 
spelaren däremot känner det mot-satta, så utvecklas negativa känslor såsom ilska vilket i sin tur 
påverkar motivationen negativt (Weinberg & Gould, 2003). 
 
Kompetensmotivationsteorin har även påvisat att feedback och förstärkning från andra påverkar 
motivationen. Positiv feedback och förstärkning från ledare bidrar till positiva känslor såsom 
glädje, stolthet och belåtenhet. Dessa faktorer påverkar motivationen positivt. Däremot negativ 
feedback och förstärkning påverkar oss tvärtom, och leder alltså till mindre motivation kring 
idrottsutövandet (Murphy, 1995; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Inre och yttre motivation (intrinsic and extrinsic motivation) 
Den mest beskrivande teorin inom inre och yttre idrottsmotivation är Vallerands hierarkiska 
modell (se figur 3) om inre och yttre motivation som är tillämpad på idrott. Han förslår i sin 
modell att motivation bör betraktas som ett flerdimensionellt begrepp. Denna modell är 
uppbyggd på fyra delar, där den första inbegriper tre centrala begrepp: inre motivation, yttre 
motivation samt amotivation. Den andra delen beskriver hur dessa motivationsbegrepp förklaras 
på tre olika hierarkiska nivåer inom individen (situations-specifika, kontextuella och globala). 
Den tredje delen utgörs av påverkandefaktorer inom den globala, kontextuella och den 
situationsspecifika nivån. Den fjärde delen av modellen består av vilka kognitiva och 
beteendemässiga konsekvenser motivationen får för individen (Hassmén, Hassmén & Plate, 
2003).  
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Figur 3. Den hierarkiska modellen om inre och yttre motivation tillämpad på idrott. (Hassmén, Hassmén & 
Plate, 2003 s 169). Modellen beskriver inre motivation (IM), yttre motivation (YM) samt amotivation (AM) på 
olika nivåer.  
 
 
Inre, yttre samt amotivation 
Inre motivation kommer från deltagaren själv medan yttre motivation kommer från andra 
personer och yttre omständigheter. Dessa typer av motivation leder i sin tur till olika upplevelser. 
En inre motiverad individ upplever i större utsträckning känslor av glädje, njutning och 
avslappning samt en frånvaro av negativ anspänning. Den yttre motiverade individen riskerar 
istället att känna sig pressad på grund av avsaknad av kontroll (Hassmén, Hassmén & Plate 
2003; Johnson et al, 1999; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Inre och yttre motivation är även kopplat till olika typer av belöningar för sitt deltagande. Den 
inre motiverade individen drivs av glädje och njutning medan den yttre motiverade drivs av 
sociala och materiella belöningar. Den amotiverade karakteriseras av brist på intention med 
aktiviteten och uppvisar därmed en avsaknad av motivation, det vill säga personen har inget mål 
med deltagandet (Bull, 2001; Deci & Ryan, 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Johnson et 
al, 1999; Weinberg & Gould, 2003).  
 
 
Inre motivation består i sin tur i tre typer och beskrivs för det mesta som ”sann inre 
motivation” (Apitzsch, 2004; Bull, 2001; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Roberts 2001): 
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1. Inre motivation kan karakteriseras av att lära sig, upptäcka och försöka förstå något nytt. 
En idrottare tränar på grund av en nyfikenhet i att lära sig nya färdigheter och nå ny 
kunskap. 

2. Inre motivation kan karakteriseras av nöjet med idrotten i sig och en tillfredställelse av 
försöken att uppnå något. Det kan för en idrottare innebära att han eller hon överträffar 
sig själv genom att behärska en färdighet vid tävling och på så sätt uppnå något. 

3. Inre motivation kan karakteriseras av positiva sinnesupplevelser. För en idrottare kan 
detta betyda att den fysiska styrkan, snabbheten och kraften leder till stimulans och 
positiva känslor. 

 
 
Yttre motivation kan finfördelas i fyra typer av kontroll (Apitzsch, 2004; Bull, 2001; Deci & 
Ryan, 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 2003): 
 

1. Yttre kontroll karakteriseras av beteenden som motiveras av yttre medel och belöningar. 
Ett exempel är om en idrottare går till träningen för att bli uttagen till nästa tävling. Detta 
är den mest använda definitionen på yttre motivation. 

2. Introjicerad kontroll innebär att värderingar och normer upptas av individen. Till 
exempel en idrottare som tänker tanken att strunta i fysträningen men sedan lätt får 
skuldkänslor som i sin tur leder till en press att träna nästa gång. Denna handling är inte 
självvald utan sätts av omgivningen. 

3. Identifierad kontroll är ett mer självvalt beteende som till exempel när en idrottare går 
och styrketränar eftersom det känns viktigt trots att personen inte tycker om 
styrketräning. Då är resultatet av beteendet viktigt för idrottarens personliga mål. 

4. Integrerad kontroll innebär att aktivitetsvalet är samstämmigt med individen i övrigt. Det 
kan exemplifieras av en idrottare som väljer att inte gå ut och festa innan match för att 
vara i optimal form.  

 
 
Även amotivation betraktas som ett flerdimensionellt begrepp (Bull, 2001; Hassmén, Hassmén 
& Plate 2003); 
 

1. Som en följd av en upplevelse av brist på kapacitet och förmåga. Detta perspektiv av 
amotivation är det mest förekommande.  

2. Som resultat av individens övertygelser att den valda strategin inte kommer att resultera i 
de önskade resultaten.  

3. Som handlar om att individen upplever beteendet som alltför krävande för att vilja 
engagera sig i det. 

4. Som är relaterat till känslor av hjälplöshet och brist på upplevd kontroll. 
 
 
Motivation på tre hierarkiska nivåer 
Motivationen på situationsnivå (se figur 3) handlar om ett tillstånd som till exempel situationen 
här och nu. När det handlar om tillstånd finns många påverkandefaktorer som snabbt kan 
förändra motivationen. Exempel på sociala faktorer kan vara belöningar, priser och tidsgränser 
men det kan också vara utvärderingar från andra i omgivningen (Hassmén, Hassmén & Plate, 
2003).  
 
Hassmén, Hassmén och Plate skriver i sin bok Idrottspsykologi (2003) att i tävlings-
sammanhang ligger fokus oftare på att vinna över andra än på uppgiften i sig, vilket i många fall 
påverkar den inre motivationen negativt. Vidare skriver de att inre och yttre motivationen av typen 
identifierad reglerad är förknippade med positiva känslor, njutning, flow-upplevelser, bättre 
koncentration och förmodligen även till förbättrad uthållighet i utförandet av aktiviteten.  
 
Motivationen på kontextuell nivå utgår från vad individen känner för ett specifikt område, till 
exempel arbete, studier eller idrott. På denna nivå finns det påverkande-faktorer och sociala 
faktorer. Ledare, tränare och coacher är exempel på sociala faktorer medan ledarstilar och typ av 
instruktioner är påverkandefaktorer (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 
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De tränare och ledare som sätter upp mål åt sina idrottare och fokuserar på resultat snarare än 
prestation tenderar att medföra en lägre grad av inre motivation hos sina aktiva. Vidare medför 
beteende hos tränare som baseras på yttre belöningar att deras aktiva själv fokuserar på yttre 
motivationsfaktorer, och då främst av typerna yttre reglering, introjicerad reglering samt 
amotivation. Även kontrollerande och tvingande  tränare medför en lägre grad av motivation hos 
sina aktiva (Deci & Ryan, 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  
 
På denna nivå studeras även hur och på vilket sätt motivationsklimatet påverkar individen. 
Motivationsklimat kan sammanfattas med det som omger individen såsom ledare, tränare, 
kompisar och föräldrar. Ett positivt motivationsklimat uppmuntrar individen att delta i en aktivitet 
med fokus på att utvecklas och bli bättre, inte för att prestera bättre än andra (Bull, 2001; Deci & 
Ryan, 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  
 
Motivation på global nivå handlar om individens levnadsmiljö samt de attityder som finns i 
samhället mot den aktivitet individen utövar. Nivån är av stabil karaktär och förändras inte så fort, 
eftersom den inte bara berör den idrottsliga delen av idrottarens liv, utan även det sker utanför 
idrotten (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 
 

3.4.4 Självbestämmande teorin (self-determination theory)  
Det grundläggande antagandet i denna motivationsteori är att människan har medfödda behov av 
autonomi, kompetens och samhörighet. Behovet av autonomi handlar om att människan vill 
känna att han eller hon handlar utifrån ett fritt val och att det finns en önskan att se sig själv som 
upphovet till handlandet. Kompetensbehovet innebär att människan har en inneboende strävan att 
hantera sin omgivning på ett allt bättre sätt och att öka sin kompetens inom olika områden. 
Behovet av samhörighet visar sig som en önskan att relatera till personer i sin omgivning, att bry 
sig om andra samtidigt som man känner att andra bryr sig om en själv (Bull, 2001; Deci & 
Ryan, 2000).  
 
Teorin kan sammanfattningsvis beskrivas som att individens kontroll över situationen har 
betydelse för motivationen, det vill säga ju mer personen ifråga kan kontrollera sina val ju mer 
tenderare den att fortsätta. Deci och Ryan (2000) har internaliserat begreppen inre och yttre 
motivation genom att utveckla en modell som illustrerar olika motivationstyper (se Figur 4).  
 
Inom psykologin används begreppet internalisering för att beskriva hur samhällsnormer och 
värderingar införlivas med individen under uppfostran och blir en del av individen själv 
(Nationalencyklopedin, online, 2006-02-05).  
 
Från början använde Deci och Ryan (2000) endast de två begreppen inre och yttre motivation för 
att förklara människans beteende, vilket visade sig vara ett ganska begränsat synsätt. Istället för 
att betrakta människans handlingar som styrda av antingen enbart inre eller yttre faktorer 
föreslog forskarna att dessa två variabler bildar en glidande och sammanhängande skala. Alltså 
ett så kallat kontinuum bestående av olika motivationstyper, vilka skiljer sig åt i grader av 
självbestämmande (Bull, 2001).  
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Figur 4. Self-determination continuum (Deci & Ryan, 2000). Modell för olika motivationstyper. Desto mer 
självbestämmande den aktive är ju bättre motivation utvecklas.  
 

Det är framförallt fyra faktorer som antas vara viktiga för att internalisering ska kunna ske. 
Dessa inkluderar känslor av kompetens, självbestämmande, samhörighet och glädje hos 
individen. En förutsättning för att individen ska ha en känsla av kompetens är att uppgiften är 
optimal. En optimal uppgift är inte för enkel och inte för svår. Ytterliggare en förutsättning 
gällande sin kompetens är att den aktive får någon form av återkoppling rörande sina eventuella 
framsteg. Denna återkoppling får inte kännas som kontrollerande, utan ska endast syfta till att ge 
information om hur den aktive klarat sin uppgift (Deci & Ryan, 2000). 
 
Känslan av självbestämmande uppkommer när individen upplever att denna agerar i avsaknad av 
yttre påverkan. Vidare stärker närvaron av olika valmöjligheter upp-levelsen av 
självbestämmande, vilket i sin tur är positivt för utvecklandet av inre motivation (Deci & Ryan, 
2000).  
 
Känslan av samhörighet uppstår när individen känner en koppling till de övriga i sin omgivning. 
Att dessa bryr sig om den aktive i fråga och vice versa. Samtidigt sker en upplevelse av glädje 
när individen är engagerad i aktiviteter som upplevs vara intress-anta, stimulerande och roliga. 
Ytterligare en faktor som kan bidra till en ökad glädje är den sociala interaktionen deltagare 
emellan (Deci & Ryan, 2000).  
 
Självbestämmande teorin beskrivs av Apitzsch (2004) som en motivationsstege, där högsta steget 
är sann inre motivation och lägsta är amotivation eller ett ej motiverat beteende.  
 
Motivationstyper Orsak till beteendet 

Sann inre motivation För tillfredställelse att veta, att klara av, att stimuleras 

Integrerad kontroll Beteendet symboliserar det som är viktigt i ens liv 

Identifierad kontroll Resultatet av beteendet anses viktigt för personliga mål 

Introjicerad kontroll Beteendet utförs av en internaliserad skuldkänsla 

Yttre kontroll Beteendet utförs för att få en belöning eller av tvång 

Ej motiverad  Man gör inget därför att man inte vill 
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Tröskeln för motivation går vid ”ej motiverad”, här ske ingen ansträngning eller vilja. Gränsen 
för autonomi det vill säga att man handlar utifrån ett fritt val och att det finns en önskan att se sig 
själv som upphovet till handlandet går vid ”introjicerad kontroll” (Apitzsch, 2004; Bull, 2001). 
Inre belöning inleds vid ”integrerad kontroll” (Apitzsch, 2004). 
 

3.4.5 Integrerad modell över motivation 
Det finns inte bara ett instrument eller en variabel för att beskriva teorier kring begreppet 
motivation. Nedan redogörs en modell för beskrivning av motivations-beteende (se Figur 5). 
 
Det område som dominerar motivationsforskningen idag är det kognitiva perspektivet. Detta 
perspektiv innehåller flera olika teorier bland annat inre och yttre motivation samt upplevelse av 
kompetens. Begreppet motivation definieras inom idrottslitteraturen som ansträngningens 
riktning och intensitet, där riktning anger huruvida individen söker upp eller är attraherad av 
specifika situationer och intensiteten refererar till den ansträngning individen lägger på det valda 
beteendet, men även vilka inre kontra yttre krafter som påverkar beteendet medverkar vid 
definiering (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Johnsson et al., 1999; Weinberg & Gould, 
2003).  
 

 
 
Figur 5.  Modell för integration av idrottsmotivation. (Weiss och Chaumeton 1992). Denna modell beskriver 
hur miljöfaktorer, individuella skillnader och motivationsorientering påverkar motivationen.  
 
För att underlätta förståelsen i denna dynamiska interaktionsprocess förklaras här nedan Wiess 
och Chaumetons modell för integrering av idrottsmotivation i olika delar, numrerat 1-10.  
 

1. Motivationsorientering belyser hur individer skiljer sig åt i hur de tillskriver mening och 
upplevda framgångar och misslyckande utifrån de prestationsmål de har. Denna teori 
använder två målinriktningar, process- eller uppgiftsorienterad (inre/bemästring) och 
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resultatorienterad (yttre/resultat) målinriktning. Den förstnämnda utmärks av en tro på att 
ansträngning och hårt arbete leder till bättre förmåga och större skicklighet. Den andra 
utmärks av värdering av förmåga, det vill säga färdighet och förmåga jämförs med andra. 
(Bull, 2001; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003). 

 
2. Bemästringsförsök och uppgiftens svårighetsgrad. Den process- och 

uppgiftsorienterade individen väljer situationer som är optimala för dennes framgång, för 
att känna utmaning. Den resultatorienterade individen väljer enkla uppgifter för att 
uppvisa hög förmåga, de vinner stort, eller extremt svåra uppgifter för att undvika 
misslyckande som att förlora mot en sämre (Fallby, 1999) 

 
3. Feedback och förstärkning från föräldrar och kamrater. Genom vårt beteende får vi 

feedback av oss själva och av andra. I idrotten är det viktigt att vara uppmärksam på vad 
det är som resulterar i feedback och hur den ges. Tränare, föräldrar och kamrater har stor 
betydelse för individens motivation. Deras sätt att kommunicera, eller att bristen på 
kommunikation får stor betydelse för individens motivation (Hassmén, Hassmén & Plate 
2003). 

 
4. Resultat av prestation (framgång och misslyckande). En individ försöker alltid göra sitt 

bästa, så även om den förlorar med 10 mål eller vinner med 10. Fokus på uppgiften 
(uppgiftsorienterad) istället för motståndet (resultatorienterad) leder till större njutning, 
intresse och tillfredsställelse. Individen använder måluppfyllelse, inlärning och 
förbättring som indikator gällande sin kompetens. En uppgiftsorienterad person 
motiveras mestadels av inre motivation. En resultatorienterad målinriktning innebär 
istället att färdighet och skicklighet värderas utifrån jämförelser med andra, eller att 
prestera lika bra som andra men med mindre ansträngning. En resultatorienterad 
beskriver sin tillvaro som att vinna och att göra det med minsta möjliga ansträngning. 
Dessa individer styrs uteslutande av yttre motivation och följer strikt resultattavlan under 
matchens gång (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003). 

 
5. Belöningssystem och kvalité på utveckling av mål (inre-yttre).  Individen utvecklar ett 

belöningssystem till följd av ovanstående variabler. Det kan vara internt eller externt. Den 
process- och uppgiftsorienterade uppfattar behärskandet av sina egna färdigheter som 
belöning (internt). Den resultatorienterade använder andra metoder som resultattavlan 
som belöning (externt) (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003).  

 
6. Uppfattning av kompetens och kontroll. Individen kan ha olika mått på hur de lyckas 

med uppgiften (intern-extern). Men att lyckas är en avgörande faktor för fortsatt 
utveckling och deltagande (Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  

 
7. Emotioner. Emotioner eller känslor är starkt förknippade med motivationen (Fallby, 

1999). De känslor som till största del yttrar sig inom idrotten är glädje och sorg, där 
glädje till största del frambringar fortsatt deltagande (Weinberg & Gould, 2003). 
Process- och uppgiftsorienterade individer har större möjlighet att känna glädje till idrott 
genom deras interna belöningssystem. Resultatorienterade individer som tidigare 
klargjorts använder sig av externa belöningssystem och känner då bara glädje vid vinst 
och inte vid förlust (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 

 
8. Individuella skillnader. Individuella skillnader påverkar individens motivation. Kognitiv 

mognad i form av hur individen attribuerar framgång och misslyckande i förhållande till 
interna eller externa faktorer. Andra individuella skillnader som fysisk mognad har visat 
sig ha starka korrelationer till fortsatt deltagande (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 

 
9. Miljöfaktorer. Miljöfaktorer eller den sociala kontexten individen befinner sig i påverkar 

också delarna i denna modell. Omgivningens reaktioner och stöd, eller brist på stöd, kan 
få långtgående konsekvenser och påverka individen även upp i vuxen ålder (Hassmén, 
Hassmén & Plate 2003). Olika situationer påverkar individen olika, det vill säga om 
betoningen ligger på inlärningsprocessen och den egna ansträngningen utvecklas 
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prestationsmål. Vid situationer som karakteriseras av jämförelse med andra så utvecklas 
resultatmål (Johnson et al., 1999).  

 
10. Ett motiverat beteende. Den process- och uppgiftsorienterade individen har större chans 

till fortsatt deltagande. Den resultatorienterade riskerar att bara fortsätta så länge denne är 
framgångsrik resultatmässigt (Fallby, 1999). Det finns två vägar att gå, ett motiverat 
beteende med fortsatt engagemang eller ett amotiverat beteende som leder till att de slutar 
med idrotten. 

 


