
 
 

 
 
 

 

Resonemang omkring motivation 

En undersökning av elitsatsande gymnasieelevers motivationsfaktorer i fotboll vid en NIU 

skola i Sverige.  

A survey studying motivation among elite focused high school students in football 

at a National Sports School.  

 

Rebecca Andersson 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Examensarbete Idrottsvetenskapligt program med inriktning idrottscoaching 

C-uppsats 15HP 

Handledare Owe Stråhlman 

Examinator Konstantin Kougioumtzis 

2015-05-21 

 



 

2 

 

“A lot of football success is in the mind! 

You must believe that you are the best 

and then make sure that you are.” 

(Bill Shankly, former manager in Liverpool FC) 
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Abstract 

 

Title (in English): A survey studying motivation among elite focused high school 

students in football at a National Sports School.  

Title (in swedish): En undersökning av elitsatsande gymnasieelevers motivationsfaktorer 
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Summary  Elite soccer in combination with education is a unique and demanding task. The 

path towards a glory career in sports takes hard mental and physical training. The objectives 

in this study are 6 elite focused high school students studying high school education programs 

in combination with football profile. They are 3 of each gender. The purpose of the study was 

to find out more about their perspective of motivation and what makes them keep going 

towards a career in football in beside their education.  

The study is of empiric hermeneutic survey used qualitative method and interviewing to 

collect data. The results have shown several patterns and similarities, also differences. They 

all see motivation as a mental force. They appreciate the social factors from parents through 

support and commitment in their football. Several of them found their interests in football 

through their parent’s interest in football. They are motivated by development and promotion 

in divisions. They are all experiencing a need of having fun towards their elite focused career.   
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Förord 

 

Stort tack till alla deltagande i min studie som bestått av elever årskurs 3 fotbollsklass vid 

NIU skola i Västsverige samt fotbollsledare för idrottsklassen år 3 som visat ett brinnande 

intresse för studien och dagens forskning. Det syns en tydlig passion hos lärarna på skolan att 

vilja utveckla elitsatsande ungdomars möjligheter med hjälp av professionell coaching och 

vägledning.  

 

Varmt tack till min handledare som visat stort engagemang för studien och väglett mig i min 

uppsats.  

 

Sist med inte minst tackar jag högt utbildad idrottsutvecklare som bidragit med relevant och 

intressant litteratur för studien. 

 

Tillsammans har dessa människor bidragit till dagens forskning om elitsatsande ungdomar i 

fotboll. Med hjälp av dessa studier kan vi hjälpa fler personer att hålla sin motivation i sin 

idrott hög och nå sina drömmar.   
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Inledning 

 

Idrottens fokus är att behålla idrottare inom idrottsrörelsen så länge som möjligt då de i en 

viss ålder kan förlora motivation och därmed avsluta sitt idrottsutövande alltför tidigt 

(Franzen & Peterson, 2004). I det långa loppet efterfrågar samhället en befolkning med god 

hälsa, där daglig motion och idrott påverkar samhällets gemensamma hälsa positivt och 

förebygger därmed ekonomiska problem. Det är därför en självklarhet för de olika 

idrottsförbunden och föreningarna att arbeta aktivt med att behålla så många som möjligt 

inom idrotten. Detta främjar hälsa, förbygger sjukdomar, drog- och alkoholförtärning som kan 

vara inkörsportar till ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Genom att tydliggöra bilden om 

elitidrottares motivationsfaktorer och perspektiv på begreppet motivation kan förståelse 

skapas för hur idrottande individer kan nå sina drömmar med sin idrott och även främja 

positiv motivation (Moreno. et al 2010). Inte minst är det viktigt att uppdatera ledare om rätt 

coaching för att motivera elitidrottare att fortsätta med sin idrott i ett hälsoperspektiv (Gould 

& Weinberg, 2010). Studien syftar därför att undersöka elitsatsande ungdomars upplevelse av 

begreppet motivation utifrån ett annat perspektiv och viktiga motivationsfaktorer för att 

fortsätta en elitidrottssatsning inom fotboll.  

 

Individer som väljer att elitsatsa i sin idrott erbjuds ofta ultimata förutsättningar och vägar att 

gå för att kunna nå sitt drömyrke som elitidrottsutövare. Därför har olika stodsystem skapats 

där elitidrottare kan välja redan i tidig ålder att kombinera sitt idrottsutövande med utbildning, 

skolor med idrottsprofil som innebär utbildning med prägel på hälsa (Riksidrottsförbundet, 

2015). I Sverige arbetar också forskningen aktivt för att dessa individer skall må bra under 

och efter sin karriär och utveckling som elitidrottare (Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 

2014). Det finns möjligheter för dessa elitidrottare att ta steget mot en elitsatsning, både 

nationellt och internationellt genom att söka till NIU eller RIG skola (Franzen & Peterson, 

2004).  

 

Forskning inom idrottspsykologi har bland annat fokus på begreppet motivation som är en 

nyckelfaktor för elitidrottares framgång En individs engagemang och strävan mot ett mål kan 

vara minst lika viktigt som ansträngning under karriärens utveckling (Moreno et al. 2010). 

Det är många som ställer sig frågan vilka som lyckas hela vägen men andra inte. Många 

faktorer påverkar utvecklingen hos en elitidrottare och idrottsliga nederlag kan vara kraftigt 

mentalt påfrestande, framför allt om detta sker i alltför ung ålder. En sund utveckling mot en 
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karriär i sin idrott är högt efterfrågad och ett ständigt aktuellt samtalsämne inom 

idrottsrörelsens alla fält. (Peterson, 2011).  

 

I modern forskning har flera teorier visat sig vara användbara för att kunna utveckla hypoteser 

om elitsatsande individers motivation, ”The Achievement goal theory” och ”The Self-

determination theory” (Moreno et al. 2010) är exempel på två. Dessa är också starkt relaterat 

till den så kallade ”Flow theory” som också förklarar en form av motivation hos elitidrottaren. 

Teorierna lokaliserar elitidrottares motivationsfaktorer och förklarar hur de kan använda sina 

egenskaper för att göra karriär inom sin idrott. Majoriteten av forskningen inom 

motivationsområdet fokuserar på anledningar till amotivation. Genom att istället utveckla 

teorier från andra perspektiv och vad som får de högt motiverade att ha sin motivation i balans 

kan detta bidra med kunskap till forskning och utbildning vid NIU och RIG skolor.  

 

I en studie av Moreno et al. (2010) används The achievement goal theory och The self-

determination theory för att se hur unga idrottsutövares (12-16 år) motivation påverkas i 

koppling till begreppet ”flow”. Fyrahundratretton ungdomar deltog i studien som visade att 

beroende på hur deltagarnas motivation riktade sig så påverkade det idrottsutövarens flow i 

samband med deras motivation. Studien undersökte de olika teoriernas tillförlitlighet och 

effektivitet för att kunna främja positiv motivation bland idrottare. Resultaten visade att 

uppgiftsorienterad motivation skapade positiva förutsättningar för självbestämmande 

motivation och flow. Ego-orienterad motivation, där individen jämför sig med andra som 

utgångspunkt, skapade negativ inverkan på motivationen och idrottsutövarens flow.  

 

Denna studie är en empirisk kvalitativ studie med hermeneutisk ansats då den är en tolkning 

av samhällets ungdomars upplevelser av begreppet motivation. Eftersom en djupare förståelse 

efterfrågas av elevernas syn på motivationsbegreppet finns goda förutsättningar för subjektiva 

tolkningar om deras elitsatsningar. Den kvalitativa metoden skapar möjligheter till en djupare 

förståelse för elitsatsande elevers behov (Davidson & Patel, 2009). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka elitsatsande ungdomars resonemang kring aspekter 

av motivation.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur resonerar eleverna kring motivation? 

2. Hur beskriver eleverna aspekter av den egna utvecklingen? 

3. Hur resonerar eleverna kring faktorer som påverkar sin motivation.  

4. Finns det incitament av genuskaraktär mellan eleverna?   
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Litteraturbearbetning 

 

I följande kapitel kommer relevanta begrepp och tidigare forskning att beskrivas. Innehållet 

kommer utgå från studiens syfte och frågeställningar om motivation och motivationsfaktorer. 

Genom att bearbeta litteratur från olika källor kan tillförlitligheten stärkas i undersökningen.  

Litteraturgenomgången kommer att beskriva generella begrepp inom studiens område för att 

skapa inlevelse för läsaren. I avsnittet om teoretiska utgångspunkter kommer kopplade teorier 

skildras utförligt. 

Elitidrott i dagens samhälle 

Ordet elit i direkt översättning står för urval eller plocka ut. Inom sociologin syftar det till 

personer som befinner sig i de högsta positionerna i samhällets olika rangskalor inom 

exempelvis idrott (Brante). Förstadiet till elit benämns ofta som ”talangutveckling” och 

innebär att från tolv års ålder fås möjligheten att förberedas för elitidrottade (Peterson, 2011). 

 

Elit innebär att en grupp individer i exempelvis ett fotbollslag följs och utvecklas under en 

längre tid. Med tiden blir kraven högre och spelarna färre då en viss urskiljning sker. Det 

finns många olika faktorer som påverkar en elitidrottares karriär mot toppen (Peterson, 2011). 

De flesta av dessa faktorer är påverkbara för elitidrottaren själv men genetiskt arv och 

selekteringsprocessen är exempel på några icke-påverkbara faktorer (Gould & Weinberg, 

2010). 

 

Det krävs ofta mycket hårt arbete för att nå den yttersta eliten då det är många processer att gå 

igenom. Fotbollslaget har ofta det gemensamt att de vill klättra uppåt, precis som spelarna 

individuellt. Ju högre upp i seriesystemen desto bättre ekonomi och förutsättningar för spelare 

och föreningen att lyckas (Sundqvist, 2013). En fotbollsspelare som väljer att satsa mot 

elitidrott och professionell idrott bör känna till skillnaden mellan konkurrens och 

lagsammanhållning (Peterson, 2011). Dagens coacher på olika nivåer är ofta väl utbildade om 

hur lagsammanhållning skall skapas och forskning visar att ett lag som har sammanhållning 

presterar desto bättre än ett som inte har (Gould & Weinberg, 2010). Elitidrotten bygger på att 

de ungdomar som vill elitsatsa skall få goda förutsättningar till en lyckad karriär om så önskas 

(Sundqvist, 2013). 

 

 Stora summor pengar är inblandade på elitidrottens högre nivåer och fotboll är kanske det 

bästa exempelet på detta. Miljontals kronor utbetalas i löner till de mest talangfyllda spelarna. 
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Ungdoms- och elitläger är ett forum där spelare får möjligheten att visa upp sig och möjlighet 

att. utvecklas och klättra på karriärstegen (Peterson, 2011). 

 

Tidig specialisering  

Tidig specialisering är något som väcker en oro i vuxenvärlden med avseende på ungdomars 

hälsa (Patriksson & Wagnsson, 2007). I en studie utförd av Hendry, Crocker & Hodges 

(2014) undersöks hur motivationen och hälsan påverkas av att specialisera inom fotboll i tidig 

ålder, men de fann inga tecken på att motivationen eller hälsan skall ha påverkats negativt. 

 

Inom forskningen har ett begrepp kallat ”RAE” skapats och är högt omtalat i olika förbund. 

RAE står för Relative Age Effect och har att göra med om olika ungdomars födelsemånad på 

året med deras förutsättningar till utveckling. Åter igen existerar det inget absolut 

tillvägagångssätt att finna kommande elitidrottare. RAE är också starkt kopplat till selektering 

och tidigspecialisering. Ungdomar som är födda tidigt på året har visat ha större 

förutsättningar fysiskt och psykiskt att lyckas i jämförelse med de ungdomar som är födda 

sent på året visar forskning (Peterson, 2011).  

 

Talangutveckling 

Åldersintervallet för talangutvecklingens process startar redan vid tolv års ålder fram till 

sexton års ålder och ibland tidigare än så. Den klassiska talangutvecklingen innebär i sin 

helhet förflyttning av unga spelare uppåt för att skapa en jämnare nivå i laget och höjd kvalité. 

Talangutveckling har fokus på att ge de mest lovande och motiverade individerna 

förutsättningar att utvecklas till elit. Syftet med dessa uppförflyttningar för ungdomarna är att 

skapa bästa tänkbara förutsättningar till en omgivning med andra motiverade elitsatsande 

fotbollsspelare. Genom att spela med andra personer som är högt motiverande och mer jämn 

nivå skapas förutsättningar till utveckling av kunskaper om fotboll. Det som skiljer sig mellan 

elitsatsning och den traditionella breddfotbollen är att sammanhållningen av gruppen inte är i 

fokus utan istället får individen träffa nya spelare och själv visa sin kompetens både mentalt, 

fysiskt och socialt (Sundqvist, 2013).  

Det svåra med talangutvecklingen är inte att hitta den bästa tolv-åringen på planen, det svåra 

ligger i att finna de spelare som skall utvecklas till att bli duktiga. Det finns många faktorer 

som kan påverka utvecklingen hos spelare såsom skador och relationsproblem. Det som också 
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kan ske på vägen är att intresset för fotbollen slocknar. Det kan uppkomma andra intressen 

längs vägen som prioriteras högre (Sundqvist, 2013).  

 

Talangutveckling är ett komplicerat fenomen; vem som utvecklas mest, vem som får skador 

och så vidare. I dessa vägskäl måste individen själv avgöra hur mycket den vill det ena eller 

det andra. Många förlorar sina ambitioner längs vägen men kämpar sig igenom dem. Det finns 

inget rätt eller fel i det hela förutom individens egna bästa i fokus (Sundqvist, 2013).  

 

Selektionssystemet 

Den som utmärker sig på fotbollsplanen och presterar bättre i jämförelse med andra 

lagkamrater, blir oftast respekterad och populär. Detta börjar redan i tidig ålder och redan som 

ung föds drömmen om att leva på sin fotboll (Patriksson & Wagnsson, 2007). Dock har vi alla 

olika förutsättningar att nå dit. Länge har forskningen letat efter prediktorer för att identifiera 

en talang. Många faktorer spelar in och främst har den fysiska mognaden varit i fokus 

(Peterson, 2010). Genom att undvika tidig selektering får fler chansen att utvecklas. Endast då 

kan talang bli mer synligt (Peterson, 2010). 

.  

NIU skolan i Sverige 

NIU står för Nationellt godkända idrottsutbildningar och utgår från Specialidrottsförbundets 

(SF) krav för certifiering. Svenska fotbollförbundets syfte med dessa utbildningar är att ge 

ungdomar möjligheten att kombinera fotboll med skolgång på gymnasial nivå i form av 

fyrahundra poäng specialidrott. Målet med detta är att ungdomarna skall kunna spela fotboll 

på elitnivå och parallellt med utbildning i gymnasiet (Nyström, 2015).  

 

Enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) 5 kap och 7 kap §§27-30 skall skolorna visa ett 

klart avancerat utbud av elitidrott. Antagningar till skolan sker i omgångar under året och det 

bestäms tillsammans med Skolverket hur många platser som skall finnas tillgängliga. Urvalet 

av elever sker utifrån de som visar sig ha bäst förutsättningar och möjligheter att utvecklas. 

Gymnasieskolan är ansvarig för de antagna eleverna men även förenings- och övrig 

förbundsverksamhet är även inblandad i uttagningarna (Nyström, 2015).  

 

Fotbollspassen skall vara placerade på förmiddagar mellan 08:30-12:00 och eleverna skall 

alltid ha tillgång till konstgräsplaner och rehabiliteringslokaler. Fler pojkar antas än flickor då 
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det är mindre flickor inom elitfotbollen idag. Därför är antagna elever sjuttio procent pojkar 

och trettio procent flickor. Personer som inte spelar i en elitförening skall erbjudas att träna i 

en sådan utanför skoltid genom ett avtal med skolan (Nyström, 2015). 

 

Ansvarande lärare i fotbollpassen skall ha ett A-diplom från Svenska fotbollförbundets 

tränarutbildning. Målvaktstränare skall som lägst ha MV diplom Bas och målvaktstränaren 

skall finnas tillgänglig vid 2 träningspass i veckan. Helst skall dessa ha någon form av 

akademisk utbildning i form med inriktningar som lärare eller tränare. De anställda skall 

också erbjudas utökad avancerad idrottsspecifik utbildning. De skall ha ett kontaktät inom 

idrottsvetenskapens alla områden som idrottspsykologi, träningslära, näringslära och 

idrottsmedicin (Nyström, 2015). 

  

Elitidrottarens framtid 

I en tidsskriftsartikel skriver Wikén (2011) om Svenska fotbollförbundets perspektiv på 

talangers framtid genom selektering och systemets funktion. Nätverket är större än de flesta 

tror och är noga uppdaterat utifrån forskning. Det anordnas distriktsläger och 

ungdomslandslag i yngre åldrar för att tidigt låta ungdomar välja denna väg och känna att sin 

dröm existerar och finns inom räckhåll. I Europa är Sverige tillsammans med Spanien ett av 

de mest breda förbunden och ser på så många potentiella talanger de bara kan för att inte 

missa någon.  

 

Uppflyttningar fungerar som ett kvitto för spelaren om att den utvecklats. Uppflyttning i ett 

lag från och med femton års ålder innebär en uppflyttning till bänken för att så småningom få 

visa framfötterna på gräset. På så vis kommer aldrig nivån att vara jämn för en elitsatsande 

fotbollsspelare förrän den planat ut sin utveckling eller fullbordat den. Längs vägen kan nya 

drömmar uppkomma och vägen viker av i annan riktning. Många spelare kämpar vidare och 

slår hårt tillbaka mot motgångar som skador och att kanske inte blivit uttagen till 

landslagslägret. Hellre spelar dessa personer ett fåtal minuter i en match med A-laget än en 

hel match med B-laget då det ger spelaren en känsla av utveckling och ny utmaning. Personen 

vill konkurrera med andra spelare för att kunna visa vad han eller hon själv väljer att gå för 

(Sundqvist, 2013).  
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Genusperspektivet 

I en artikel av Sjögren (2013) i aftonbladet skriver han om en revolutionerande händelse i 

klubben Linhamn Bunkeflo 2007 som har både herr – och damfotboll på elitnivå. Klubben 

upplyser om att de stolta representerar jämställdhet i elitfotbollen och har sänkt herrarnas lön 

och ökat damernas så de är lika på både herr – och damsidan. De påpekar i artikeln att många 

herrar har lämnat klubben på grund av beslutet men är ingenting de tar hänsyn till i sitt beslut 

då de anser att damerna är lika viktiga som killarna.  

 

Generell sett uppskattar idrottande barn främst att ha roligt i sitt idrottsutövande. Pojkar kan 

dock vara mer entusiastiska och ivriga i samband med tävling än flickor. Flickor å andra sidan 

uppskattar den mer sociala kulturen omkring fotbollen i form av lagsamhörighet och at umgås 

med vänner. Anledningen är att pojkar spelar mer tävlingsfokuserade spel än flickor. Pojkar 

brukar också föredra större grupper än flickor som gärna grupperar sig i mindre grupper. 

Flickor är inte heller lika angelägna att vinna sina tävlingar och därmed blir spelet mindre 

strukturerat vid spontanitet. Pojkar lägger mer fokus på yttre motivationsfaktorer som respons 

än flickor vilket skapar ett kraftigare engagemang och riskfyllt beteende vid 

prestationskrävande situationer. Pojkar kräver mer regler och struktur än flickor och ser därför 

annorlunda på roller och samarbete med lagkamrater än flickor. Detta beteende hos pojkar gör 

dem också mer beroende av det slutgiltiga resultatet än flickor (Gould & Weinberg, 2010).   
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna del kommer teoretiska utgångspunkter för studien att presenteras som senare skall 

kopplas samman med resultatdelen i diskussionsavsnittet. Detta är 3 teorier om inom 

begreppet motivation som kommer användas som en grundpelare för att kunna bedöma 

respondenternas motivation i sitt fotbollsutövande. De teoretiska utgångspunkterna utgår från 

studiens syfte som är att genom en kvalitativ metod uppskatta en individs motivation. I 

diskussionsdelen kommer dessa att knytas samman till elevernas svar och diskuteras för att 

kunna dra eventuella mer generella slutsatser.  

Motivation  

Begreppet ”Motivation” kommer från ordet motiv och är väl känt inom psykologin som en 

faktor hos en person som framkallar och skapar ett beteende i riktning mot ett syfte eller mål 

(Öhman).  

 

Motivation i en individs liv kan innebära att den söker sig till situationer utifrån ett syfte eller 

intresse. Detta kan vara allt ifrån att börja spela fotboll och vinna serien till att påbörja en 

utbildning och ta sin examen. Motivationen involverar också en persons ansträngning 

gentemot sitt syfte. Detta innebär hur mycket personen väljer att satsa och spendera tid på sitt 

intresse. Denna ansträngning skiljer sig individer emellan då vissa lägger ner mer tid och 

energi på sitt intresse och andra inte (Gould & Weinberg, 2010).  

 

Motivation kan leda en individ mot ett visst mål om kommer från individens egen passion 

men kan också spridas från person till person. Exempelvis kan en professionell fotbollsspelare 

motivera en annan fotbolsspelare att lägga ner mer energi och ansträngning i sin idrott. Olika 

situationer skapas och ger olika förutsättningar för olika individer att vara motiverade och 

trivas i (Gould & Weinberg, 2010).  

 

Motivation i form av ett beteende kan ses utifrån ett perspektiv kallat ”Trait-Centered View”. 

Detta perspektiv innebär först och främst att ett motiverat beteende skapar en individs 

karaktär. Faktorer som personlighet, behov, intressen och mål är i centrum för en individs 

motivation. Dessa placeras in i olika situationer och skapar därmed en motiverande miljö för 

personen i fråga. Exempelvis kan det vara en idrottslärare som kreativt skapar en trivsam och 

lärorik undervisning får i gengälld en mer studiemotiverad grupp av barn under sina lektioner. 

Ett bredare perspektiv kallat ”Interactional vew” handlar om ”Trait Centered View” där 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motiv
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personliga faktorer tillsammans med olika situationsfaktorer som ledarskap, lagets 

prestationer samt hur mycket situationen lockar individen eller gruppen. Samspelet mellan de 

personliga faktorerna och de aktuella situationsfaktorerna avspeglar deltagarnas motivation 

(Gould & Weinberg, 2010).  

För att tydliggöra konceptet demonstreras det i Gould & Weinberg (2010) s. 53 i figur 3.1.  

 

 
 

Figur 1 visar ”Interactional view” ur Gould & Weinberg (2010), s. 53, Figure 3.1. 

 

 Inre motivationsfaktorer. 

Personer med inre motivation strävar efter självbestämmande gentemot sitt syfte och mål. 

Dessa personer tycker om tävling i alla dess former, rus och spänning är en behaglig känsla, 

fokuserar på att ha roligt i det de gör och vill hela tiden utvecklas i mot deras mål. Individerna 

passar bra som idrottsutövare och strävar efter sina mål genom passion för sitt intresse (Gould 

& Weinberg, 2010).  

 

Inre motivation innebär kunskap där en individ ständigt arbetar och utforskar för att lära sig 

något nytt. Personen strävar efter prestation genom att hantera utmaningar som kräver träning. 

En person med inre motivation strävar efter att ha roligt och uppleva nya spännande saker i 

sitt intresse (Gould & Weinberg, 2010).  

 

Vilka exakta egenskaper som krävs för att bli en bra elitspelare är än idag under forskningens 

mantel och ständigt pågående. Viktiga egenskaper hos en person är att ha en dröm med sin 

fotboll och motivation som driver personens egenskaper som självförtroende mot denna dröm. 

Motgångar som kommer längs vägen är oväsentliga och stoppar inte individen som har 

drivkraft att kämpa gediget för sitt mål. Många situationer kan bli avgörande och olyckliga 
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Personliga faktorer: 
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situationer med skador kan förekomma och vara helt avgörande för en persons framtid. 

Oddsen är tuffare ju höge upp man vill komma men ändå är det personer som tar sig hela 

vägen dit från år till år (Peterson, 2011).  

 

Tävling är något som påverkar inre motivation. Tävling är en koppling mellan misslyckande 

och framgång. En lyckad tävling ökar individens inre motivation och ett misslyckande sänker 

en individs inre motivation. Dock kan inre motivation även framkomma ur misslyckande. 

Exempelvis ett lag som spelar bra men ändå förlorar en match (Gould & Weinberg, 2010). 

 

 Yttre motivationsfaktorer. 

Faktorer omkring individen identifieras som yttre motivationsfaktorer och kommer i flera 

former. En variant som får en individ att utvecklas väldigt mycket är när en person ser 

upplevelsen av ett uppnått resultat framför sig istället för aktivitetens innebörd. Yttre 

motivations kommer i samband med acceptans och bedömning av prestation och spelar stor 

roll för individen i fråga. För dessa personer behöver inte ens aktiviteten upplevas rolig utan 

responsen är den som står i fokus. Vissa personer kan uppleva hög inre motivation men ändå 

vara mer fixerad av de yttre motivationsfaktorerna. Det finns de som styr sin utveckling helt 

beroende av yttre motivationsfaktorer som priser och pengar i form av status (Gould & 

Weinberg, 2010). 

 

Yttre motivationsfaktorer kan också kännas igen av drivkraft utifrån individens omgivning 

och är familj, släkt, vänner, tränare och miljö. Gruppen så som ledaren har stor inverkan på en 

individs idrottande och kan vara avgörande för deras framtid (Peterson, 2011). 

 

Föräldrarnas roll har också en viktig betydelse för ungdomars idrottsutövande och är en 

medlande länk in till deras idrott. Där finns de med som stöd och spelar en stor roll för det 

fortsatta idrottsutövandet. En förälders engagemang och stöd är viktig för idrottsutövaren. Det 

är en positiv stimulans för en idrottande ungdom att ha detta vid sidan av och kan många 

gånger vara en anledning att de fortsätter sitt idrottande, eller tvärtom. Föräldrar som själv har 

utövat den aktuella idrotten överför detta gärna vidare till sina barn och brukar ha lättare för 

att motivera dem i sin idrott (Peterson, 2011).  
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Achievement goal theory 

Achievement goal theory baseras på att 3 faktorer samverkar vid en bedömning av individers 

motivation. Dessa är prestation, uppfattad förmåga/självkänsla och prestationsbeteende. 

Faktorerna kan sammanställas i grundidén av att uppskatta vad framgång och misslyckande 

betyder för individen i fråga. Detta görs för att kunna skapa en uppfattning av personens 

nuvarande motivation genom att undersöka hur en person samspelar mellan dessa olika 

faktorer (Gould & Weinberg, 2010).  

Figur 2 beskriver motivationsperspektivet utifrån avhievement goal theory. 

En person kan beskrivas vara antingen resultatorienterad eller uppgiftsorienterad gentemot 

sina uppsatta mål med sitt idrottsutövande. En person som har resultatorienterade mål jämför 

sig först och främst med andra motståndare för att kunna öka sin prestation under träning. 

Utifrån hur resultaten visar sig pendlar självkänslan och självförtroende i relation till 

prestationen. En person som har uppgiftsorienterade mål jämför sig själv med sina tidigare 

prestationer för att öka sin prestation under träning. Personen får en fördel att inte ha en 

pendlande uppskattning av sin egen förmåga utan har en mer balanserad självkänsla och ett 

stabilt självförtroende. Detta har spekulerats bland forskare som menar att fördelar med denna 

inställning finns för att skapa en jämnare motivation och skyddas mot frustrationen och 

pressen att följa med i motståndares tempo. En person kan inte påverka andras utveckling, 

bara sin egen. Individen har kontroll över sin egen utveckling och skapar sina egna 

förutsättningar för god prestation och stabil motivation (Gould & Weinberg, 2010).  

 

Den uppgiftsorienterade personen har också fördelar att sätta upp realistiska mål utifrån sin 

egen prestation och utveckling. Personer som har resultatorienterade mål anpassar oftast sina 
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mål utifrån sina motståndare vilket skapar olika målalternativ och större risk för 

misslyckande. Personen som är uppgiftsorienterad har därmed större förutsättningar för god 

självkänsla och gott självförtroende i och med att de oftare är nöjda med sina prestationer. En 

person som är resultatorienterad mot sina mål har större risk för att sänka sin ansträngning och 

därmed försämra sin utveckling. Det är vanligt att dessa personer ger upp i förtid och att de 

har ursäkter att inte delta (Gould & Weinberg, 2010). 

Self-determination theory 

Self-determination theory är en motivationsteori utvecklad av Edward Deci och Michael 

Ryan. Teorin baseras på att alla människors motivation utgår från att säkerställa tre behov. 

Dessa benämns som följande:  

 

Figur 3 beskriver motivationsperspektivet utifrån Self-determination theory. 

 

Utifrån hur dessa behov uppfylls kan en uppskattning av individers motivation från 

amotivation till motiverad i form av inre och yttre motivationsfaktorer. Amotivation står för 

motsatsen till motiverad och avser icke-motiverande motivationsfaktorer. Destomer behoven 

tas omhand förutsätter bättre möjligheter till god motivation (Gould & Weinberg, 2010).  

 

Utifrån dessa behov kan Self-determination theory bedöma en persons motivation i form av en 

rangordning. Den mest avgörande motivationen för en personlighets karaktär är den inre 

sådana. Rangordningen sker utifrån den inre motivationen (mest motiverade) till amotivation 

(minst motiverade) (Cervelló1, E. et al. 2010).  

 

Flow theory 

Flow theory är en motivationsteori om beskriver individers inre motivation i en idrott och 

viktiga faktorer som påverkar den. Flow innebär i största mån en balans mellan 
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idrottsutövares uppskattade färdighet gentemot sina utmaningar. Därför ger inte mindre 

utmanande miljöer en upplevelse av flow för en idrottande person. Miljön måste vara 

realistisk för personen och framhäva dess färdighet genom utmaningen i balanserad grad. 

Flow beskrivs som en känsla av att leva i nuet tillsammans med idrotten. För att uppnå flow 

krävs det skarp attityd och fokus. Detta kommer per automatik och är inget som kan 

framtvingas och kan lätt tappas om personen mister fokus. Normalt sett så är idrotten i sig i 

fokus och inte individerna som är inblandade. Personen upplever kontroll i sin uppgift och 

känner ingen oro att mista den. Flow är en behaglig känsla och ett tillstånd idrottsutövaren 

trivs i. Flow uppnås utifrån ”the flow model” där färdigheten är i balans med utmaningen. 

Den inre motivationen skall vara som högst och prestationen som bäst för att flow skall kunna 

upplevas av individen (Gould & Weinberg, 2010). 

 

 

 

 

 

Figur 4 ”A flow model” från Gould & Weingberg (2010). Figure 6.4, s. 150. 
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Metod 

I denna del kommer undersökningens metod att beskrivas detaljerat. Detta för att ge läsaren 

en bild av respondenterna som deltagit samt en inblick i hur material har insamlats. Denna 

studie är genomförd med hjälp av kvalitativ metod och skall uppfylla vissa krav för att få 

användas. Även de kommer att presenteras i detta kapitel. 

Urval 

Elitsatsande elever vid en NIU skola väljer att kombinera sin utbildning med idrott, i denna 

studie fotboll, för att kunna elitsatsa och en dag nå nationell professionell nivå. Ungdomarna 

ges unika möjligheter att följa sin dröm i form av kombinerad skolgång med elitidrott 

(Nyström, 2015). Vilka som fortsätter sin elitsatsning i högre åldrar och inte väljer att avvika 

från sin väg mot fotbollskarriären är en obesvarad och omdiskuterad fråga. Vem som lyckas 

hela vägen och vem som går en annan väg går inte att avgöra i yngre åldrar (Sundqvist, 2013). 

Detta gav anledningen att undersöka sistaårselevers motivation och ambition med sin fotboll 

vid en NIU skola i Västra Götalandsregionen. Urvalet i studien har bestått av ett randomiserat 

urval på 3 flickor och 3 pojkar för att också se aktuella mönster för flickor och pojkar i deras 

elitsatsning i jämförelse med varandra. Anledningen till att sista årets elever bjöds in till 

deltagande av denna studie om elitsatsande elevers motivation och motivationsfaktorer var för 

att de är närmast sitt vägskäl mot yrkeslivet. De måste därmed ta ett beslut om hur de vill 

fortsätta med sin elitsatsning inom sin fotbollskarriär. De deltagande ungdomarna är samtliga 

sjutton till arton år gamla.  

 

I och med att studien till viss del utifrån frågeställningar undersöker genusperspektivet i 

frågan passade 3 personer av respektive kön. Motivationen bland dessa ungdomar gentemot 

sin fotboll är alltifrån medel till hög enligt dem själva och spelar i division 4 till division 1 i 

sina nuvarande lag. 

Design 

Kvantitativa studier inom elitidrotten har mest fokus på den fysiska prestandan och 

förutsättningar att lyckas. Mängden av värden och testresultat redovisas inom olika områden 

för att på bästa sätt ”producera” den starkaste elitidrottaren (Peterson, 2011).  Kvalitativa 

studier inom området motivation studerar idag individers olika sätt att bevara och öka sin 

motivation med hjälp av olika motivationsteorier. Det undersöks i relation till framgång och 

prestation hur långt de kommit i sin karriär tills de når den professionella nivån i sin 

elitsatsning (Crocker et al. 2014). Undersökningen studerar elevernas motivation för att skapa 
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ett perspektiv på hur deras kommande tid som elitsatsare inom fotboll ser ut. Detta för att i 

framtiden kunna tillgodose ungdomarnas behov och förebygga att det väljer att avsluta sitt 

idrottsutövande. Frågeställningarna fördjupar sig därför om elevernas drivkraft framåt 

tillsammans med sina upplevelser av motivation och ambition i sin fotboll på elitnivå. 

Därefter undersöks också genusperspektivet i dessa frågor för att se eventuella skillnader i 

flickors respektive pojkars resonemang. Frågeställningarna efterfrågar utvecklade 

svarsalternativ genom öppna frågor om urholkade upplevelser i skildrande karaktär som 

skapar goda förutsättningar till en kvalitativ undersökning (Davidson & Patel, 2009).  

 

För att på bästa möjliga sätt få utförliga svar i intervjuerna användes intervjuguiden som en 

mall och följdfrågor fanns tillgängliga i beredskap (Davidson & Patel, 2009). Då kunde 

intervjun vara strukturerad till viss del och ändå ge möjligheter för respondenten att tala fritt 

med egna ord i berättande form. Det passade bra så att en viss mångsidighet fanns och kunde 

tillämpas om exempelvis respondenten besvarade två frågor på samma gång. Med andra ord 

var intervjuerna i en halvstrukturerad modell för att flyta på så smidigt som möjligt utifrån 

syfte och frågeställningar men ändå upplevas som en normal konversation. Följdfrågorna 

kunde hjälpa respondenten att ibland vidarutveckla sitt svar eller om den missförstått dela upp 

frågan för att få ut så mycket data som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Studien är empirisk med hermeneutisk ansats vilket generellt är utmärkande för kvalitativa 

studier. Undersökningen baseras på den moderna hermeneutiken och den så kallade 

hermeneutiska spiralen. Den moderna hermeneutiken studerar i den vetenskapliga världen 

också texter och berättelser. Den hermeneutiska spiralen innebär att studien är uppbyggd på 

text i form av transkriberad utsaga till rådata med möjligheter för tolkning och inblick i 

skapande av ny text och forskning (Davidson & Patel, 2009). Av denna anledning skedde 

valet av en kvalitativ metod. Studien är en fördjupad undersökning om elitsatsande 

fotbollselevers upplevelser av begreppet motivation och motivationsfaktorer inom sin idrott. 

Intervjun har textats till rådata och skapat förutsättningar till aktuella mönster och skillnader 

som i sin tur skall besvara studiens frågeställningar.  

 

Instrument  

Det finns olika tekniker för att insamla rådata i en undersökning. Alla tekniker har olika 

fördelar och nackdelar och skapar förutsättningar för rätt teknik och instrument (Davidson & 
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Patel, 2009). I denna undersökning har ett instrument i form av en intervjuguide använts. 

Intervjuguiden har bearbetats fram ur relevanta och centrala begrepp från 

litteraturgenomgången i undersökningen. Med begreppet motivation som har en rationalistisk 

grund vilket betyder att ett begrepps betydelse studeras och inte omvärlden i sig. Därför 

formaterades öppna frågor som låter personen svara fritt om sin koppling till begreppet 

motivation och sina erfarenheter av det. Det stärker också lämpligheten för användning av 

kvalitativ metod och intervjufrågor där en djupare förståelse och innerbörd efterfrågas 

(Davidson & Patel, 2009). 

  

Datainsamlingsmetod 

Det finns två lämpliga alternativ för att samla informationen från intervjuerna. Dessa kan vara 

att föra anteckningar under intervjuns gång eller att spela in dem med hjälp av någon 

inspelningsteknik (Davidson & Patel, 2009). Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och 

intervjuguide fanns tillgänglig i färdigt dokument i en iPad. På så vis behövdes inga papper 

skrivas ut och anteckningar kunde föras direkt in i dokumentet för att sedan skickas tillbaka 

via e-post. Alternativet om ljudinspelning är bra då anteckningsmetoden kräver en hel del 

träning inom intervjuteknik som inte erhållits ännu. Nackdelar med insamlingsmetoden kan 

vara att tekniken spökar men var inget som upplevdes i detta fall. Ljudet var tydligt och kunde 

enkelt sparas i mobiltelefonen för att sedan placeras i en lösenordskyddad dator.  

 

Det blev vid ett intervjutillfälle problem då flera elever kom in och var högljudda under 

intervjun så förflyttning till annan plats fick då ske. Detta blev inte problematiskt och 

respondenten verkade oberörd men höll med om att en förflyttning troligtvis var bäst. Utöver 

det upplevdes intervjutillfällena bra och respondenterna var samarbetsvilliga under hela 

processen. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden var halvstrukturerad i sin konstruktion utifrån fyra olika teman med frågor som 

kunde återkopplas till undersökningens frågeställningar. Den halvstrukturerade intervjuguiden 

ger förutsättningar för frågor inom studiens syfte och ramar men är öppet formulerade så att 

respondenten skall kunna tala fritt och avslappnat. Det var inga fasta svarsalternativ men 

heller inte helt öppna frågor vilket lämnar intervjuguiden halvstrukturerad. Olika teman 

används för att skapa en tydlig överblick om frågornas innerbörd. Det kan då bli lättare att 
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göra smidiga övergångarna eller tillämpa följdfrågor anpassade till rätt tema och frågor 

(Davidson & Patel, 2009).  

 

Intervjuguiden har en hög grad av standardisering då alla frågor ställdes i samma ordning till 

varje intervjuperson. Denna grad av standardisering skapar möjligheter för att senare i analys 

kunna se eventuella skillnader och dra allmänna slutsatser i resultatet (Davidson & Patel, 

2009).  

 

Till en början fick varje respondent berätta om sig själv, sin nuvarande situation och bakgrund 

för att känna sig lite mer bekväm.  

 

Intervjuguidens 4 olika teman är baserade på undersökningens frågeställningar. Det första 

temat fokuserar på begreppet motivation och elevernas syn på dess innebörd. Det efterfrågar 

också hur de kopplar motivation till sin egen livssituation samt om de uppskattar sin 

motivation hög eller låg i anslutning till sin fotbollssatsning.  

 

Det andra temat kretsar kring de inre motivationsfaktorerna där de själva får beskriva med 

egna ord anledningen till sin fotbollskarriär och vad som driver dem framåt i den. De får 

också beskriva hur deras fotbollssatsning påverkar deras personlighet för att relatera fotbollen 

till sig själva och sin egen karaktär. Slutligen involverar temat hur de upplever sig hantera 

motgångarna i sin fotbollssatsning för att reflektera över sin inre motivation ur ett annat 

perspektiv.  

 

Tema nummer tre uppmanar respondenterna att begrunda sina yttre motivationsfaktorer i sin 

elitsatsning. De uppmanades också att beskriva sin skolgång kombinerat med elitsatsning 

inom fotboll. I detta fall uppger de klasskamraters, lagkamraters, familj och vänners samt 

tränares påverkan på deras personliga och karriärsmässiga utveckling. Respondenterna 

beskriver också sin fritid inom detta tema för att skapa en helhetsbild av personens seriositet 

med sin elitsatsning.  

 

Det slutliga temat i intervjuguiden involverar respondenternas framtid och ambitioner med sin 

elitsatsning mot en fotbollskarriär. Temat avser att besvara frågeställning nummer 3: ” Hur 

resonerar eleverna kring faktorer som påverkar sin motivation. ”. Detta kan ge elevernas 

indikationer om sitt fortsatta idrottsutövande och elitsatsande i framtiden. På så vis kan 
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eleverna skapa ett perspektiv om elitsatsning bland äldre åldrar för att skapa en djupare 

förståelse för deras syn på elitidrott i kombination med yrkeslivet.  

 

Avslutningsvis fick respondenterna själva avgöra om de ville tillägga något ytterligare om 

motivation – eller motivationsfaktorer bland elitsatsande ungdomar. Detta gjorde några av 

respondenterna.  Den fullständiga intervjuguiden finns tillgänglig under rubriken bilagor.  

 

Genomförande 

Tre månader innan studiens start kontaktades rektorn vid en NIU skola i Västra 

Götalandsregionen för förfrågan av intresse att delta i studien. Rektorn erhöll detaljerad 

information om studien och dess syfte.   

 

Detta samtycktes och huvudman för specialidrottens fotbollsklass anordnade ett tillfälle för att 

presentera studien. Därifrån anmälde sig åtta personer, 4 flickor och 4 pojkar, sitt intresse och 

deltagande i studien vid informationstillfället via en lista som skickades runt. De skrev upp 

sina namn och e-postadresser för vidare kontakt. De erhöll också ett informationsbrev med all 

nödvändig information om studiens syfte, forskarens roll samt kontaktuppgifter. Efter detta 

uppgavs vilken vecka som intervjuerna var planerade vilket brukar vara uppskattad 

information (Davidson & Patel, 2009). 

 

Innan intervjuerna påbörjades samlades teoretisk information kopplat till undersökningen. 

Genom att anförskaffa en bred teoretisk kunskap skapas förutsättningar och grund till god 

förberedelse inför intervjutillfällena (Davidson & Patel, 2009).  

 

I nästa steg kontaktades deltagarna via e-post för tidsbokning av intervjun. Intervjuerna hade 

bra mellanrum för tid åt transkribering och reflektering av rådata. Platsen för intervjuerna var 

på NIU skolan i Västra Götaland på varierade platser. Detta fick respondenterna själva 

bestämma då de kände till skolområdet bäst och skedde med hänsyn till den så kallade 

bekvämlighetsprincipen (Brinkmann & Kvale, 2009). Intervjuerna skedde i varierad ordning i 

följande förlopp: Flicka 1, Flicka 2, Pojke 1, Pojke 2, Pojke 3, Flicka 3.  

 

Efter detta användes den färdigställda intervjuguiden i en pilotstudie på en jämnårig person 

med respondenterna. En pilotstudie utförs för att ge en upplysning om teknik och 
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genomförande av intervjuns upplägg (Davidsson & Patel, 2009). Detta gjordes för att se hur 

intervjuguiden fungerade i helhet samt se vad som behövde rättas till. Denna intervju spelades 

också in för att kunna reflektera och öva på intervjutekniken. Pilotintervjuerna ger fördelar att 

prova på både tekniken som intervjuare samt se hur intervjuguiden faller på plats. Frågorna 

kan omstruktureras i ordning eller formuleras bättre (Davidson & Patel, 2009). Intervjuguiden 

korrigerades därefter för att skapa ett bra flyt i intervjuerna och sammanställdes slutligen för 

att komma till användning.   

 

Intervjuernas varaktighet varierade från tjugo till trettiofem minuter som längst, den 

genomsnittliga tiden var tjugofem minuter. I och med att intervjuerna reducerades från åtta 

stycken till sex på grund av två bortfall var det tillräckligt för att erhålla data i lugnt och 

trivsamt tempo. Bortfall kommer beskrivas mer ingående under egen rubrik.  

  

Databearbetning 

Bearbetning av kvalitativ datainsamling kan utföras på ett flertal olika sätt och är oftast aldrig 

identisk med en annan undersökning. Detta beror på datainsamlingen samt studiens 

uppbyggnad och teman. Förhållandevis skall transkriberingen resultera i kategorier och 

relevanta citat som kan varvas om vartannat i det slutgiltiga resultatet och diskussionen 

(Davidson & Patel, 2009).   

 

All insamlad data via inspelning i mobiltelefonen transkriberades löpande in i intervjuguidens 

dokument och skrevs sedan ut för genomförande av kvalitativ innehållsanalys. Detta var 

tidskrävande vilket är ett typiskt kännetecken för kvalitativt metodval (Davidson & Patel, 

2009). Tankar som kommit under transkribering har dokumenterats för att bevaras senare till 

diskussionsdelen och inte komma bort under arbetsgången. I och med att studien undersökt 

genusperspektivet analyserades flickors och pojkar intervjuer för sig löpande i numerisk 

ordning. Exempel flicka 1, flicka 2 och flicka 3 samt pojke 1, pojke 2 och pojke 3. Detta för 

att skapa en bra och smart struktur samt en uppbyggnadsbas för den kommande 

presentationen av resultatet.  

 

Intervjuerna analyserades en i taget och lästes till en början igenom ett antal gånger.  Detta 

görs för att få en djupare förståelse och inlevelse i texten samt för att kunna se aktuella 
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mönster i svarsalternativen. Aktuella citat sparades vid denna tid i processen för att kunna 

stärka tolkningar senare i resultatet (Davidson & Patel, 2009). 

 

Viktiga meningsenheter med ursprung från bakgrund till litteratur och frågeställningar 

kondenserades och skapade slutligen passande kategorier. Kondensering innebär en 

förkortning av meningshetens mest relevanta del. Därefter bearbetades meningsenheterna till 

passande preliminära kategorier då dessa senare möjligtvis kunde slås ihop till färre mer 

övergripande sådana (Davidson & Patel, 2009). Slutligen färdigställdes kategorierna till 

skildrande kategorier som senare syftar till att besvara undersökningens frågeställningar. 

Kategorierna kommer också att återkopplas till undersökningens litterära del samt teoretiska 

utgångspunkter.   

   

 

Figur 5 beskriver undersökningens process av kvalitativa innehållsanalys 

 

Bortfall 

Till en början anmälde sig 8 personer till undersökningen men resulterade i 6 utförda 

intervjuer. Utifrån syftet med studien som varit att skapa en djupare förståelse för elitsatsande 

elevers motivationsfaktorer vid NIU skola behöver därmed inte ha påverkats men skulle trots 

detta blivit mer djup och ingångsrik med hjälp av deltagandet av bortfallet. Förebyggelse av 

bortfall förutsattes genom att skicka ut påminnelser ett flertal gånger om tid men utan 

framgång. Trolig anledning till bortfallen ur ren personlig synvinkel kan ha haft att göra med 

perioden på året då det var sista året inför studenten och därmed mycket att göra. Också att 

samtliga deltagare kontaktades via e-post men skulle kanske utifrån det moderniserade 

samhället lättare nås via mobiltelefon. Å andra sidan genomfördes 6 intervjuer och 

informerades tydligt om när och hur intervjuerna skulle anordnas vilket fungerade bra med 

studiens respondenter. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet i kvalitativa intervjuer har stor fokus på intervjuaren och hur mycket erfarenhet 

personen har av intervjutekniken (Davidson & Patel, 2009). Tillförlitligheten i studien är god 
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och har förhållit sig löpande till sitt syfte och frågeställningar. Pilotintervjun ökar därmed då 

och räknas till träning och erfarenhet för intervjuaren. Reliabiliteten tillräknas av god kvalité 

då intervjun är i hög grad standardiserad och många följdfrågor för att få så utvecklade svar 

som möjligt. Tack vare att intervjuerna var inspelade kunde de även lyssnas på i efterhand för 

att försäkra oklarheter som kunde uppstå som inte kan tolkas i transkriberingen vilket också 

stärker tillförlitligheten. Exempel på detta kan vara tonläge eller om en respondent svarat 

oklart på en fråga. 

 

Validiteten och reliabiliteten har ett starkt samband och fokuserar på att undersöka vad som 

avses undersökas och inget annat. Det innebär en tydlig koppling i form av en röd tråd som 

följs mellan resultatet till frågeställningar och syftet i studien (Davidson & Patel, 2009). Detta 

har gjorts genom att inrikta studien mot en god innehållsvaliditet. Innehållsvaliditeten blir god 

genom att granska innehållet via en rationell kvalitativ innehållsanalys som sedan kopplas till 

de teoretiska utgångspunkterna och litteraturbearbetningen i studien. Resultatet återkopplas 

därmed till de centrala begreppen i studien för att besvara frågeställningarna. Det är viktigt att 

de aktuella begreppen finns med från början till slut genom hela studien för att uppnå god 

innehållsvaliditet (Davidson & Patel, 2009). De mest aktuella begreppen i denna studie är 

motivation i olika aspekter samt elitsatsning i fotboll för att sedan kunna se variabler i 

genusperspektivet. Upplevelsen av detta samt metod kommer att diskuteras vidare under 

rubriken metoddiskussion. 

Etiska överväganden 

Studien är empirisk med kunskap direkt hämtad från dagens samhälle. Undersökningen har 

studerat elitsatsande fotbollselevers upplevelser och erfarenheter av begreppet motivation i 

samband med sin elitsatsning.  Detta är en av få byggstenar för att studien skall byggas på en 

vetenskaplig grund. Begreppet är grunden till en omfattande idé som utvecklas vidare till 

teorier om samband (Davidson & Patel, 2009). Begreppet motivation har därför i denna 

undersökning fungerat som en central utgångspunkt. Variabler är inte av värde för studien då 

syftet inte är att mäta något. Därav framgår också valet av kvalitativ metod på ett tydligt sätt i 

studien.  

 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsprinciper som har tillämpats aktivt under 

studiens förlopp. Studien har utgått från de fyra huvudkraven informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet tillämpades först i studien genom att informera och tillfråga rektorn på 

den aktuella NIU skolan om studiens syfte och nödvändig information om studiens innehåll 

för att sedan ge sitt godkännande. Vid första mötet med respondenterna erhöll de ett 

informationsbrev med relevant information om studiens syfte och hur insamlat material kom 

att behandlas och färdigställas. De blev också tillfrågade om det var okej med ljudinspelning 

under intervjun. De fick information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta 

sitt deltagande i studien närsomhelst. Informationsbrevet finns bifogat i bilagor.  

 

Samtyckekravet följdes och de fick alla ge sitt samtycke till deltagande i studien. De fick 

också chansen att både före och efter intervjutillfället ställa frågor. De hade också 

kontaktuppgifter i form av telefonnummer och e-post om de behövde höra av sig via det 

utgivna följebrevet. Med tanke på att deltagarna är över femton år behövdes inte samtycke 

från föräldrarna. De fick dock med sig informationsbrevet hem och gärna uppvisa för 

föräldrarna om de så önskade. De kunde då förbereda sig och läsa om studien i lugn och ro 

innan intervjuerna.  

 

Samtliga respondenter blev informerade om att studien följer konidentialitetskravet och att 

deras uppgifter kommer att enbart vara känt och tillgängligt för forskaren. Deras uppgifter 

förvarades i en lösenordsskyddad enhet och inga namn uppgivna i denna studie är någons 

verkliga namn. Identifierbara uppgifter har avrapporterats och är inte igenkännbara för 

läsaren.  

 

Det är rekommenderat av Vetenskapsrådet att erbjuda det deltagande urvalet det färdigställda 

och slutgiltiga resultatet. Respondenterna blev därmed tillfrågade detta vid varje avslutad 

intervju vilket alla respondenter visade intresse för.  
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Resultat 

 

I följande del kommer resultatet att presenteras som innehåller kvalitativ data från 6 olika 

intervjuer med 3 pojkar och 3 flickor. Till en början kommer respondenterna att presenteras 

och har blivit tilldelade nya randomiserade namn för att kunna ge en tydligare överblick och 

inlevelse för läsaren om vem som sagt vad, men samtidigt följa konfidentialitetsprincipen. I 

slutet av resultatdelen kommer en sammanfattning av analysen att sammanställas för att se 

eventuella likheter och skillnader könen emellan. Där kommer också en tydlig återkoppling 

till frågeställningarna att ske och besvaras i ett kortare koncept. Citat kommer att framhävas i 

form av tabeller för att skapa en ännu tydligare bild och jämförelse av alla elevers uttalanden i 

paralleller.  

Klientbeskrivning 

Emma kommer från en fotbollskär familj i Mellansverige och spelar i elitettan samt läser 

sista året på NIU skola X med inriktning fotbollsprofil. Hon har spelat fotboll ända sen hon 

kan minnas, omkring 4 års ålder. Hennes föräldrar är aktiva och hon har även en bror som 

spelar.  

 

Johan läser sista året på NIU skola X och läser samhällsvetenskapligt program med 

inriktningen fotbollsprofil. Han har spelat fotboll sen han var 6 år gammal och spelar idag i ett 

lag i division 1.  

 

Louise läser sista året på NIU skola X Samhällsvetenskapligt program med inriktning 

beteende fotbollsprofil. Hon började spela fotboll när hon var 7 år gammal.  

Hon spelar nu fotboll i division 2 och tränar ca 5-6 pass i veckan. 

 

Markus är sistaårselev i fotbollsklassen vid NIU skola X och började spela fotboll när han 

var 10 år gammal. Idag spelar han i division 4.  

  

Meja läser sista året även hon på NIU skola X med fotbollsprofil. Hon har spelat fotboll 

sedan 6 års ålder. Hon spelar i division 1 men är för tillfället skadad på grund av ett brustet 

ledband i ena knät.  
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Linus läser Naturvetenskapliga programmet med inriktning fotbollsprofil på NIU skola X. 

Han började spela fotboll när han var 5-6 år gammal och spelar idag för en klubb i elitettan, 

U19 och U21.  

 

Bakgrund till elevernas motivation  

Detta är den första kategorin utifrån frågeställningarna och skapades för att se hur alla 

överblickade begreppet motivation och kopplar det till sina liv. Det togs också med för att se 

hur de ser på sin egen motivation kopplat till sin fotboll.  

 

Tabell 1 visar elevernas syn på begreppet motivation. 

Emma Louise Meja 

”Det som driver en till det man 

håller på med.” 

”Motivation är vad som driver dig 

att vilja göra något. Man kan hitta 

motivation på olika sätt från 

situation till situation. En 

drivkraft.” 

”Jag går ju alltid på träningarna… 

Jag ser det inte som motivation 

utan gör det för att det är roligt… 

Det är ju ingen som har tvingat mig 

att spela fotboll direkt.” 

Johan Markus Linus 

”Något som påverkar en att vilja 

göra något, skola eller fotboll.” 

”Det är väl något som driver en, ett 

syfte för att bli något i skola eller 

fotbollen.” 

”Det är väl att man vill gå framåt, 

träna och vilja bli bättre.” 

 

För eleverna är begreppet motivation en form av driv som får dem att inte ge upp och hela 

tiden vilja gå framåt inom ett visst område. Ett tydligt mönster kunde skildras och de är alla 

överens om att det är en faktor som är viktig för att fortsätta med det man gör i ett visst 

område och inte sluta. 

 

 

4 av 6 elever har börjat spela fotboll tack vare föräldrarnas koppling till fotboll. Antingen har 

föräldrarna spelat själva eller så har de tagit med dem ut och sparkat boll på fotbollsplaner. De 

som har svarat att deras föräldrar spelat har funnit sina föräldrar som en förmedlande länk till 

sitt fotbollsutövande. De har blivit inspirerade av deras prestationer som egna fotbollsspelare 

eller sett det som en självklarhet att spela som sin mamma eller pappa gjorde. De beskriver 

sina tidigare minnen med sina föräldrar på fotbollsplanerna som något meningsfullt för deras 

relation till fotboll idag.  

 

Tabell 2 visar elevernas koppling mellan sina föräldrar och fotbollsutövande. 
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Emma Louise Meja 

”Föräldrarna har spelat och fotboll 

har alltid varit det största för oss i 

vår familj.” 

”Till en början berodde det på 

mamma som spelat. Hon var 

väldigt duktig.” 

”Redan när jag var 3 år ville jag 

kicka boll med mina föräldrar. Jag 

vet dock inte varför då mina 

föräldrar inte är fotbolls-

intresserade.” 

Johan Markus Linus 

”Jag tror det är mina föräldrar som 

har gjort det.”  

”Jag spelade på skolrasterna och 

sen såg matcher på TV.” 

”Det har med min pappa att göra. 

Han har själv spelat på hög nivå 

och tagit med mig.” 

 

Motivation upplever spelarna i sitt liv genom flera olika faktorer. De upplevde alla motivation 

som en stark känsla och viktig faktor i sina liv, inte minst för sin fotboll. Alla har hög 

motivation i sin fotboll förutom Markus som upplever den medel då han fått mycket 

motgångar i sin fotboll senaste tiden på grund av skador. Anledningarna till att deras 

motivation upplevs hög skiljer sig åt från person till person men de upplever alla att 

utvecklingen kommer av att de hela tiden vill uppnå mer och få mer av det som får dem att må 

bra. Utvecklingen i sig är i fokus och kommer i samband med deras prestationer.  

 

Tabell 3 visar elevernas syn på sin nuvarande motivation i sin fotboll. 

Emma Louise Meja 

”Jag skulle säga hög. Jag vill ju 

alltid träna och bli bättre… I 

allsvenskan fick jag lite av ett 

kvitto att jag utvecklades. ” 

”Den är hög just nu för tillfället 

och jag utvecklas… När man insåg 

att ju mer man tränade desto mer 

utvecklades man, plus att det var 

väldigt roligt.” 

”Den är naturligt hög, inget jag 

behöver jobba på direkt… Om det 

går bra och om det känns bra samt 

vill så kommer jag att söka mig till 

högre… Man höjer ju alltid 

ribban…” 

Johan Markus Linus 
”Den är hög just nu. Vi har ett bra 

lag. Vi har chans att vinna och det 

motiverar mig till att bli ännu 

bättre.” 

”Den var hög innan men jag har 

fått lite motgångar… Utvecklas 

man så tänker man inte så mycket 

på att sluta.”  

”Just nu är den hög. Det känns 

som att det går bra för mig… Det 

är väldigt skönt med respons. Då 

blir man mer motiverad”.  

 

 

Motivationsfaktorer för elevernas utveckling 

Den andra frambearbetade kategorin handlar om hur eleverna kopplar motivation till sin 

fotbollsutveckling men också livet runtomkring i form av utveckling på ett personligt plan. 

För att tydliggöra eventuella skillnader och mönster skapades två underkategorier för hur 

elevernas motivation påverkas positivt respektive negativt på ett personligt och 

fotbollsmässigt plan. Detta gjordes för att skapa mer tydlighet för läsaren och skilja svaren åt 
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utifrån om respondenterna pratar om sin fotboll eller personlighet i relation till sin elitsatsning 

i fotboll.  

 Elevernas personliga utveckling. 

De kan se en tydlig koppling mellan sin motivation och det som fotbollskulturen positivt 

tillfört i deras liv. Några av eleverna upplever fotbollen som en självklarhet för dem och 

anpassar livet omkring fotbollen medan andra relaterar det till yttre faktorer. De kan se 

motivation i flera områden men inom fotbollen är det en form av stark passion. Alla hittar 

olika motivation utifrån sin situation. De använder sig av motivation på olika sätt för att 

utvecklas i livet och fotbollen.  

Tabell 4 visar elevernas sätt att se motivation i sina liv. 

Emma Louise Meja 

”Jag är här för att spela fotboll… 

Lagkompisar och tränare… det är 

väldigt mycket runtom fotbollen 

som gör att man blir motiverad.” 

”Min motivation är min familj. 

Även mina vänner.”  

”Jag vill komma tillbaka till 

fotbollen så snabbt som möjligt. Så 

fotbollen.” 

Johan Markus Linus 

”Fotboll är det jag älskar.” ”När man var yngre hade man mer 

motivation… Man ville alltid bli 

bättre och bli proffs… men nu 

kommer man in i vuxenlivet och 

prioriterar skola och jobb.” 

”Det krävs ju vilja att pussla ihop 

allting men det är ju fotbollen helt 

klart.” 

 

 

På ett personligt plan fick eleverna frågan:  

”Hur anser du att fotbollen påverkar dig som person?”.  

Alla var överens om att deras fotbollsutveckling påverkar deras personligheter i stor grad, 

både positivt och negativt. Ett tydligt mönster kan ses mellan alla spelares svar till varandra 

och är den ena snarlik den andra. Emma och Louise använder sig av samma uttryck av att de 

funnit en speciell ”roll” i deras fotboll som de trivs bra med och därmed påverkar deras 

personligheter utanför fotbollen positivt. Johan och Linus anser att deras humör blir starkt 

påverkat av hur fotbollen utspelar sig och utvecklas och ofta att fotbollen styr hur de är vid 

sidan av planen utifrån hur de presterade. Markus och Meja är överens om att fotbollen har 

medfört mycket planering in i deras liv och ansvarstagande som personer och därmed 

påverkat dem positivt i sin mognadsprocess. Samtliga flickor är överens om att de trivs 
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väldigt bra med det som fotbollen erbjuder dem. Detta är med andra ord viktiga positiva 

egenskaper som fotbollen medför till individernas personliga och fotbollsmässiga utveckling. 

 

Tabell 5 visar elevernas syn på hur fotbollen påverkar deras personliga utveckling. 

Emma Louise Meja 

”I ett lag så känner jag mig väldigt 

bekväm i att vara i en grupp. Man 

hittar vilken roll man har.” 

”Man tar en speciell roll i sitt lag 

med tanke på hur mycket man 

tränar tillsammans.” 

”Utan fotbollen hade jag inte varit 

den jag är idag… Jag har även lärt 

mig mycket av fotbollen som 

lagsammanhållning och att planera 

för att få med plugget i livet”. 

Johan Markus Linus 

”Framför allt mitt humör… Jag har 

lärt mig mycket genom fotbollen 

som formar mig till den jag är 

idag.” 

”… Planera in studier och då blir 

man lite mer mogen så att man 

hinner med allt.” 

”… Jag kan bli lite otrevlig sådär… 

sen kan det göra mig väldigt 

glad… Gemenskapen i ett 

fotbollslag smittar ju gärna av sig 

på privatlivet också.” 

 

 

Eleverna fick också en följdfråga om vad de tror är anledningen till den utvecklingen. Louise, 

Meja, Linus och Markus visar ett tydligt mönster i sina svar där de tror att utvecklingen på det 

personliga planet har med mognadsprocessen att göra som utspelar sig med tiden. Alla är 

överens om att fotbollen i deras liv har endast en positiv påverkan på deras liv och 

personligheter. Eleverna svarade då på följande vis:  

Tabell 6 visar elevernas syn på anledningar hur fotbollen påverkar deras personliga 

utveckling. 

Emma Louise Meja 

”Jag har hittat min roll och tränar 

varje dag med laget.” 

”… man blir mer mognare med 

tiden.” 

”Det hänger väl ihop lite att man 

utvecklas som fotbollsspelare… 

Man utvecklas ju äldre man blir 

tror jag.” 

Johan Markus Linus 

”Jag är nog lite mer självsäker.” ”Jag har mognat som person och 

tar mer ansvar.” 

”Blivit mer ansvarsfull kanske… 

jag har hittat min nivå.” 

 

 Motivationsfaktorer för elevernas fotbollsmässiga utveckling. 

5 av samtliga 6 respondenter ansåg att deras utveckling fotbollsmässigt eskalerat det senaste 

året. För att få en djupare förståelse för vilka faktorer som de ansett påverkat deras utveckling 
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positivt respektive negativt fick de en följdfråga: ”Vad tror du är anledningen till den 

utvecklingen?”. Emma och Johan samt Meja upplever ”mycket speltid ” som en positivt 

påverkande faktor på deras utveckling i och med vilken nivå de spelar på. Louise och Meja 

tror att deras utveckling har med att de bytte lag och göra. Johan och Linus nämner också sin 

tränare som de anser bidrar till denna utveckling. Markus motivation är inte lika hög som de 

andras då han upplever att det gått sämre det senaste året på grund av flera orsaker. Han 

nämner skador och att han jämför sig mycket med andra som orsak till den negativa 

utvecklingen. 

Tabell 7 beskriver elevernas motivationsfaktorer i sin fotboll (det senaste året). 

Emma Louise Meja 

”Det gick väldigt dåligt för vårt lag 

förra året men jag fick ändå spela 

hela året på en position jag trivs 

med och mycket speltid. ” 

”Det har nog ett samband med att 

jag bytte lag också… Utmaningen, 

främst miljön att jag fått spelare 

runtomkring mig med samma 

motivation och ambition som jag 

själv.” 

”Jag tror det var för att jag bytte 

lag så jag fick lite mer press att 

prestera. Nu fick jag vara bättre för 

att få spela… Jag lyckades ta en 

startplats rätt fort vilket var 

målet… Jag fick spela väldigt 

mycket trots att det var många 

andra där som var väldigt duktiga.” 

Johan Markus Linus 

”Jag har fått mer speltid i A-laget 

och mer förtroende för tränaren.” 

”Det har gått lite sämre, jag var 

mycket bättre när jag var yngre. 

Mycket skador har sänkt min 

motivation. Är jag inte där nu eller 

om några år kan man inte lägga ner 

lika mycket tid på det…  

Blivit överansträngd. Tränat fel. 

Livsbeslut. Kan inte prestera och 

utvecklas inte.” 

”… jag har verkligen bestämt mig 

för att satsa och lägga ner tiden 

som behövs. Jag har fått väldigt 

bra tränare… jag hade tur att jag 

fick spela seniorfotboll tidigt och 

på så sätt bli exponerad tidigt som 

15-åring på bänken… man hade 

fortfarande tänket att jag måste 

utvecklas för att få stanna kvar där 

jag var.” 

 

 

Individuella behov av utveckling  

Denna kategori beskriver elevernas olika teorier om vad som motiverar dem till att vilja 

fortsätta utvecklas i sin fotboll.  Louise och Meja anser att fotbollen och privatlivet hänger 

ihop och påverkar varandra mycket. Emma anser att ”bra matcher” och ”bra besked” lyfter 

henne framåt i sin utveckling. Johan och Linus ser målet med sin satsning och att de vill 

kunna leva på sin passion till fotboll. Meja nämner att hon upplever flow i sin fotboll när hon 

tycker att allt funkar bra. Detta motiverar henne och driver hennes motivation som en 

motivationsfaktor.  Markus anser att utveckling aldrig är beständig utan skall alltid vara i 

utveckling.  
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 Tabell 8 visar elevernas upplevelser av motivationsfaktorer för sin vilja att fortsätta 

utvecklas. 

Emma Louise Meja 

”… en bra match eller får ett bra 

besked så lyfter det mig verkligen.” 

”Går det bra i fotbollen så får det 

även bra i privatlivet så det 

påverkar varandra kan man säga. 

Och självklart tvärtom.” 

”Då kan allt gå bra utanför också 

och man är i ett flow typ. När man 

är i ett flow så funkar allt bra tycker 

jag och allt rullar på. Flow är 

främst att allt går bra i fotbollen. 

Tror man på sig själv så vågar man 

mycket och då kommer man ju 

lättare in i flow.” 

Johan Markus Linus 
”Jag tänker väldigt mycket men 

tänker mest positivt… Allt annat 

som jag har som är positivt i livet. 

Det som gör att jag mår bra.”  

”Man skall inte vara nöjd för då 

slutar man att utvecklas. Inte bara i 

fotbollen utan också generellt.” 

”Jag vill ju satsa på min fotboll och 

livnära mig på den.” 

 

 

 

För att utveckla detta djupare och skapa en mer tydligare bild om vad som får de att fortsätta 

vilja utvecklas ställs frågan: Vad är viktigt för dig i din fotboll? 

Ett tydligt mönster kan ses i flera respondenters svar där de poängterar det viktiga av att ha 

roligt i sin fotboll. Linus, Emma och Meja upplever sig påverkas positivt och motiverande att 

ha god konkurrens omkring sig vilket ökar deras prestationer. Johan upplever att det är viktigt 

för honom att lyckas med sin fotboll på grund av all tid han har spenderat på att spela.  

Tabell 9 visar elevernas behov för att fortsätta att utvecklas i sin fotboll. 

Emma Louise Meja 

”Klubben och de omkring mig är 

viktigast… och att jag har roligt.” 

”Att jag gör det för att jag tycker 

det är roligt och för att ingen annan 

säger åt mig att spela.” 

”Jag måste tycka att det är roligt… 

känna att spelarna runtomkring mig 

är duktiga…” 

Johan Markus Linus 
”… det är väldigt viktigt för mig 

att lyckas. Eftersom att jag har lagt 

ner så mycket tid på den…” 

Det är väldigt viktigt att jag känner 

att jag har roligt… och har alltid 

kul och roligt på träningar.” 

”… att känna att man utvecklas 

eller har något som driver en 

framåt… Jag gillar att ha 

konkurrens. Jag måste ha det om 

platserna” 

 

 

Elevernas perspektiv på sin inre drivkraft 

Kategori nummer 4 har fokus på elevernas inre motivationsfaktorer och av denna anledning 

efterrfrågades därför vad eleverna brukar göra eller tänka vid hantering av motgångar. Emmas 

lag spelar in sina matcher och hon tycker det är bra att kunna se hennes misstag och få 

alternativ på vad hon kunnat göra istället. Louise och Johan försöker tänka positivt genom 
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antingen det de åstadkommit eller andra delar i livet som får dem att må bra. Meja försöker 

hålla sitt tempo och tänka på vad som gick snett för att förbättra detta och utvecklas. Likaså 

tänker Markus och Linus. Dock upplevdes Linus inte lika nöjd med detta utan förebyggde 

detta begrundande och att inte jobba med att inte tänka så.  

Tabell 9 visar elitsatsande elevers tankar och drivkraft vid motgångar. 
 

Emma Louise Meja 

”Jag brukar se matchen på film… 

visar alternativ hur jag kunde gjort 

istället. Har jag gjort en dålig 

match så kan jag ändå få ut något 

bra av det.” 

”Jag brukar tänka på det jag 

åstadkommit främst under året men 

också åren… jag försöker bara vara 

delaktig för gemenskapens skull.” 

”Hantera det utifrån att inte vara 

för stressad utan göra det bästa av 

situationen… försöka man tänka på 

det mindre bra och göra det bättre 

till nästa gång… Vara sur och ta 

nya tag.” 

Johan Markus Linus 

”Jag tänker mest positivt på allt 

annat som jag har som är positivt i 

livet. Det som gör att jag mår bra.” 

”Sen kollar jag mycket på andra… 

Tänker på vad man gjorde dåligt 

och försöker göra det bättre” 

”Förut hade jag en tendens att leta 

misstag för att kunna jobba med 

dem så det har jag jobbat mycket 

med.” 

 

Elevernas perspektiv på drivkraft utifrån 

Kategori nummer 5 är framtagen från frågor i intervjuguiden om hur de upplever olika sociala 

faktorer påverkar deras omgivning i sin fotboll. Dessa visade sig vara familj, vänner, tränare, 

lagkamrater och skolkamrater i första hand för eleverna. De fick alla uppge hur de ansåg de 

sociala faktorerna påverkade deras motivation positivt respektive negativt.  

 

Samtliga respondenter upplever att deras föräldrar har en positiv inverkan på deras motivation 

i sin fotboll genom stöd och engagemang. Ett tydligt mönster kan synas då samtliga 

respondenter är överens om att deras föräldrar har spelat en viktig roll i deras 

fotbollsutveckling. Emma, Louise och Meja upplevde olika saker negativt. Emma kände att 

föräldrarna ibland kunde vara alltför involverade i fotbollen vilket kunde störa henne en 

aning. Louise upplever att det skulle vara bra att få ägna lite mer tid till fotbollen än sysslor 

hemma ibland. Meja kan ifrågasätta sina prestationer då hennes pappa kan ge hennes 

lagkamrater mer positiv kritik än henne. 

Deras föräldrar är därmed för dem en viktig motivationsfaktor i deras ögon, framför allt som 

stöd och engagemang är deras efterfrågan. 

 

Tabell 10 visar elevernas upplevelser av sin familjs påverkan på deras motivation. 
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Emma Louise Meja 

”De ser båda mina hemmamatcher 

– och bortamatcher… De är väldigt 

engagerade i min fotboll… min 

pappa hjälper mig mycket med 

feed-back.”  

”Min extrapappa… han har varit 

min tränare… Han har påverkat att 

jag kommit dit jag är idag… Min 

mamma, hon är mig nära och har 

samma erfarenhet av fotboll…”  

”De har alltid kört och fixat allt 

runtomkring. De har alltid stöttat 

mig i med och motgång…” 

”De kan ibland kanske vara för 

engagerade.” 

”Jag tar väldigt mycket ansvar 

hemma och ibland kanske det inte 

blir lika mycket tid över till det jag 

hellre velat göra.” 

”Min pappa då framför allt säger 

oftast vad de andra gör bra. Men 

inte jag. Man kan ifrågasätta sig 

även de bra matcherna då.” 

Johan Markus Linus 
”De har alltid stöttat mig… De på 

verkar mig väldigt positivt oavsett 

hur det går.” 

”De stöttar mig. Min pappa 

stöttade mig mycket när jag var 

mindre men nu när man blivit äldre 

så tar man sitt eget ansvar… De 

låter mig ta mina egna beslut.” 

Jag har väldigt engagerade 

föräldrar som hjälper mig… så jag 

har en målvaktstränare som stöttar 

väldigt mycket. Mamma hjälper 

mig att komma över mina 

aggressioner.” 

 

 

I detta stycke märktes att det skiljde sig en del dock i en viktig fråga för studien hur 

respondenterna ansåg att vänner i skola samt lagkamrater upplevs påverka deras motivation i 

sin fotbollsutveckling. Det som kan skildras i ett mönster är att de uppfattar sina vänner och 

lagkamrater som stöd i sin fotboll eller så upplever de hur det påverkar deras fotbollskvalité. 

Dessa olika perspektiv är i fokus utifrån ungdomarna och de beskriver det till största del som 

positivt.  

 

Inom fotbollen i skolan upplever Emma, Meja, Markus och Linus detta påverka dem positivt. 

Emma och Linus har den fotbollsmässiga fokusen där konkurrensen och nivån är viktigast för 

dem. Meja och Markus upplever att de känner ett stöd från sina vänner i skolan. Meja 

upplever detta positivt då de inte konkurrerar med varandra. Markus upplever också en lättnad 

och kan be sina vänner om råd och tips. Louise upplever en viss press från sina vänner 

psykiskt som spelar i större lag och att studiemotivationen inte står i första fokus hos de andra. 

Johan upplever att han påverkas både positivt och negativt av vännerna i skolan då han kan 

uppleva en viss press men ändå bli motiverad av pressen att prestera bättre.  

 

Var gällande lagkamraterna upplevde 5 av 6 påverkas positivt av sina lagkamrater samt Johan 

som upplever även detta på ett positivt och ett negativt sätt. Här finns därmed många olika 

viktiga motivationsfaktorer. Exempelvis ansvar, tillit, pushande, gemenskap, konkurrens, 

kritik och stöd. De hade också några negativa faktorer som exempelvis jämförelse med andra 

och att vissa lagkamrater ta större plats än andra vilket påverkar deras eget förtroende att träda 

fram samt deras fotbollsutveckling.  
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Tabell 11 visar elevernas syn på vänners och lagkamraters påverkan på deras 

fotbollsutveckling. 

 Emma Louise Meja 

Vänner (i skolan) ”Positivt! Vi möter ju 

varandra så det är många 

fajter. Man vill ju hela 

tiden vinna mot 

varandra… Jag påverkas 

mest av att alla inte har 

lika jämn motivation här. 

Då kan jag bli frustrerad.” 

”Det som kan ha varit är 

att de kanske spelat i de 

större lagen och då kunde 

de gå på lite psykiskt på 

mig… Det som skiljer på 

skolan är att de flesta inte 

har någon 

studiemotivation medan 

jag verkligen vill lyckas 

med mina studier.”  

”Positivt är att vi stöttar 

varandra, vi spelar ju inte 

i samma lag så det är bra 

att kunna prata med 

varandra. Negativt är att 

man kanske jämför sig 

med dem.” 

Lagkamrater ”Vi umgås ju även utanför 

fotbollen och jag har hittat 

min roll i gruppen.” 

”Bara positivt! Både att vi 

litar på varandra att man 

sköter sitt ansvar i laget. 

Fungerar inte alla delar i 

laget och alla positioner så 

faller det helt och hållet. 

Vi har en väldigt klar 

spelidé så det är klart det 

inte blir bra om inte alla 

anpassar sig efter den.”  

”Positivt är att de pushar 

när det går dåligt… man 

är ju som en familj… 

Negativt är väl att man 

alltid jämför sig.”  

 Johan Markus Linus 

Vänner (i skolan) ”Både och. Man känner ju 

lite press av de i skolan. 

En press på både gott och 

ont.” 

”Positivt. Det spelar ingen 

roll var man spelar… Har 

man motgångar så stöttar 

de med hjälp och tips.” 

”Positivt. Vi är inom 

rimliga gränser i nivån.” 

Lagkamrater ”Det är både och där 

också. Vissa kan jag tycka 

tar för mycket plats och då 

drar jag mig tillbaka. Sen 

finns det de som stöttar en 

oavsett vilket är positivt. 

Vi umgås inte mycket på 

fritiden.”  

”Under träningar är det 

mest positiv kritik… 

Självklart sker incidenter.” 

Positivt. Vi har en 

tävlingsinriktad och bra 

grupp.” 

 

 

Återigen fanns ett mönster om efterfrågade egenskaper hos en tränare blandat bland 

respondenternas svar. I denna tabell kan tydligt ses vilka eleverna uppskattar som viktiga 

egenskaper hos en tränare samt hur de upplever sina nuvarande tränare. Markus och Meja 

anser reducering av favorisering som viktigt. Meja och Louise uppskattar tydlig coaching. 

Linus och Markus diskuterar fotbollskunniga tränare i form av upplägg av träning. Meja 

påpekar att passionen för fotboll spelar roll och Linus tycker det vore bra om tränaren själv 

spelat eller jobbar med det innan. Meja tycker att tränaren skall vara tydlig med vad man vill 

med laget. Detta liknar Linus svar om ett tydligt syfte. De har definitioner på större begrepp 

som en bra ledare, vän, coaching, pedagogik samt förståelse för sina spelare.   
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Alla uppger sig ha bra relation med sina nuvarande tränare. Meja och Markus nämner 

förtroende som de upplever påverkar deras fotbollsutveckling. Meja upplever ett förtroende 

från tränaren medan Markus upplever ett förtroende för tränaren. Emma beskriver att hon 

anser att en tränare skall påpeka när det inte går bra i fotbollen. Meja upplever just detta 

problem med sin tränare som skapar frustration hos henne. Markus och Louise upplever att 

båda deras tränare bryr sig om dem väldigt mycket vilket de uppskattar. Linus kan uppleva 

engagemanget som Meja diskuterar med passion för fotboll. Däremot önskar Linus mer motiv 

till beslut som tas av tränaren. Detta kan relateras till Markus svar som tycker att en tränare 

skall vara rättvis.  

Tabell 11 visar elevernas upplevelser av bra ledarskap. 

 Emma Louise Meja 

Önskade 

egenskaper hos 

tränare 

”Kunna prata med sin 

tränare och skall involvera 

sig mycket… bry sig 

mycket. Vara hård när det 

väl gäller. Säga till när det 

kanske inte går så bra” 

”Jag gillar det tydliga och 

raka men ändå det 

pedagogiska.” 

”Engagerad, brinna för 

fotboll, en bra ledare och 

inte favorisera för mycket. 

Man skall vara tydlig med 

vad man vill. Viktigast är 

att tränaren tror på en.” 

Upplevelser av 

sina tränare 

”Positivt, vi har väldigt bra 

kontakt. Jag vet att jag 

alltid kan höra av mig.” 

”Han värnar om oss och 

lägger ner så mycket tid; 

kostsschema, sovschema, 

träningar utifrån våra 

ambitioner.” 

”Bra! Ger han mig mycket 

förtroende så blir jag ju 

bättre… Han kan ibland 

säga bra till andra som jag 

tycker inte gjorde något bra. 

Det drar ner mig lite för så 

vill inte jag ha det.” 

 Johan Markus Linus 

Önskade 

egenskaper hos 

tränare 

”Fotbollskunnig och veta 

hur man coachar. Sen är det 

viktigt att ha en bra balans 

med rollen som 

 fotbollstränare och som 

vän men ändå vara en bra 

vän när det behövs… veta 

svagheter och styrkor hos 

sina spelare.” 

”Man skall alltid vara 

rättvis… Alla favoriserar 

ju men det skall man 

försöka undvika… alla 

skall få chansen… se sina 

spelare när de mår dåligt 

och stötta.” 

”Ha förståelse för 

 spelarna… 

Träningsupplägg är 

 viktigt… att det alltid finns 

ett syfte med det vi gör.” 

Upplevelser av 

sina tränare 

”Han är bra. Han kan ha 

lite för nära vän relation 

med spelarna.” 

”Han är alltid taktisk och 

stöttar. Han hittar även 

positivt i det man gör 

dåligt… pushar och bryr 

sig om alla spelare, även 

mig. Man har ett 

förtroende.” 

”Jag har en väldigt 

 engagerad 

målvaktstränare… Ibland 

kan man vilja ha ännu mer 

motivering till valet 

tränaren gör. Ex: Vem som 

får spela och varför.” 

 

  

Elevernas ambitioner med sina elitsatsningar 

Denna kategori skapades utifrån intervjuguidens sista tema ”Framtid och ambition”. Temat 

avsåg att undersöka motivationsfaktorer för elevernas framtida utveckling och satsning i sin 

fotboll.  
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Resultatet visade att 2 flickor samt 2 pojkar har avseende att fortsätta sin elitsatsning under 

förutsättningar på olika villkor. Emma och Meja vill spela fotboll länge och klättra högre på 

karriärsstegen. Deras svar är så gott som lika i största del. Louise vill inte satsa hundra 

procent på sin fotboll längre utan ta nästa steg med studier istället för att slippa oroa sig för 

risken att stå utan utbildning. Johan och Linus strävar efter fotboll på professionell nivå och 

nämner båda detta klart och tydligt. Johan upplever dock att nästa steg måste vara inom 

räckvidd för at han skall vilja fortsätta satsa på sin fotboll då den tar väldigt mycket tid. Han 

uppskattar detta inom de närmaste åren och tänker fortsätta för att se hur detta utspelar sig. 

Markus vill fortsätta spela för att ha roligt och samtidigt fortsätta med sina studier. Han har 

tidigare som sagt nämnt att han inte just nu upplever sig ha hög motivation med sin fotboll på 

grund av skador. Louise och Markus väljer att involvera studier i sin framtid i kombination 

med fotboll men inte längre elitsatsa.  

Tabell 12 visar elevernas ambitioner med sina elitsatsningar. 

Emma Louise Meja 

”Jag vill ju hålla på länge jag kan 

och komma så högt jag kan… jag 

vill bara ha mer och mer 

utmaningar.” 

”Jag kan inte riktigt tänka mig att 

spela fotboll på hög nivå i någon 

annan klubb än den jag är nu. Men 

samtidigt vill jag inte fastna här 

och sedan stå där som äldre och 

inte ha någon utbildning… så där 

kommer fotbollen efter…” 

”Jag skall utvecklas så mycket som 

möjligt och förhoppningsvis byta 

lag… söka mig till högre… jag 

skall fortsätta spela... länge till.”  

Johan Markus Linus 
”Jag försöker ju bli professionell... 

Det är inom de närmaste åren jag 

vill att det visar sig… måste ta 

nästa steg… fotbollen ta väldigt 

mycket tid…” 

”Fortsätta spela och ha roligt… jag 

skall fortsätta med mina studier 

också…” 

”Det hade varit roligt att få 

fortsätta på professionell nivå.”  

 

 

Slutligen fick eleverna frågan om deras plan samt förhoppningar på sina framtida 

fotbollskarriärer. Dessa frågor ställdes för att ytterligare se hur de väljer att fortsätta med sina 

elitsatsningar och hur högt de siktar in sig på att komma, deras ambitioner. 

 

I detta stycke kunde det tydligt skildras ett mönster i respondenternas tankar omkring 

framtiden i sin fotbollskarriär. Emma, Louise och Emma påpekar den bristande ekonomin för 

en damfotbollsspelare idag. Louise säger att detta är anledningen att hon väljer sina studier 

och gör det för sitt eget bästa. Emma uttrycker sina förhoppningar om var samhället är om 5 

år och hoppas då att damfotbollen utvecklats ekonomiskt samt landslaget. Meja siktar på 
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allsvenskan eller en högre liga och är medveten om den ekonomiska situationen och strävar 

därmed efter ett jobb att trivas med eller plugga samtidigt.  

 

Johan och Linus har båda som mål att kunna leva på sin fotboll och komma högre upp, både 

nationellt och internationellt. Deras alternativ är allsvenskan, superettan eller premier league. 

Markus som uppgett sig ha lägre motivation för tillfället vill fortsätta spela för att det är roligt 

och samtidigt fortsätta med sina studier.  

 

Emma Louise Meja 

”Om 5 år då spelar jag helst 

utomlands. Högre lön då 

damfotbollen utvecklats väldigt 

mycket och en plats i landslaget.” 

”… Men sanningen är ju sådan, ju 

tidigare jag inser att tjejer inte har 

samma förutsättningar som killar i 

fotbollskarriären desto bättre blir 

det för mig i slutändan.” 

”Det hade varit asballt att kunna 

leva på det men det känns rätt 

svårt… det finns så få damer som 

gör det… men inte att man kan 

leva på det… jag vill spela i 

allsvenskan och vara ordinarie 

där… spela i en hög liga, jobba 

med något jag trivs med eller 

plugga” 

Johan Markus Linus 
”Jag skall träna hårt och vara bäst 

när det gäller… att kunna leva på 

det i Europa… i allsvenskan…” 

”Som liten var det att spelar 

utomlands men nu vet jag inte… 

fortsätta spela och ha roligt… 

fortsätta med mina studier” 

”Jag hoppas att jag fortfarande 

håller på i superettan eller 

allsvenskan så att man någorlunda 

kan leva på det… Premier league 

hade nog varit coolt.” 

Tabell 13 visar elevernas upplevelser av sina ambitioner och mål med sin 

fotbollskarriär. 

 

Skildringar av elevernas val för sin fotbollskarriär 

Den sista kategorin är skapad utifrån den slutliga frågeställningen: Finns det incitament av 

genuskaraktär i elevernas val? Det är svårt att göra några jämförelser mellan pojkar och 

flickors svar i denna studie då det är för litet urval för att kunna göra några slutsatser i frågan. 

Det var svårt att finna ett tydligt mönster bland de övriga kategorierna för flickorna respektive 

pojkarnas svar i de övriga frågeställningarna. Tabellsystemet har använts för att tydligt visa 

flickors respektive pojkars svar och att inte några slutsatser om detta kunnat dras. Dock i 

kategorin ”Elevernas ambitioner med sina elitsatsningar” visade ett incitament av 

genuskaraktär då flickorna inte anser att de kan livnära sig på sitt fotbollsutövande som de 

hade velat. Pojkarna har dock detta som mål med sin fotbollskarriär och ser en möjlighet till 

detta på samma nivå som tjejerna önskar att uppnå.  

 

Tabell 14 visar incitament av genuskaraktär bland flickors respektive pojkars 

ambitioner med sina elitsatsningar.  
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Emma Louise Meja 

”Om 5 år då spelar jag helst 

utomlands. Högre lön då 

damfotbollen utvecklats väldigt 

mycket och en plats i landslaget.” 

”… Men sanningen är ju sådan, ju 

tidigare jag inser att tjejer inte har 

samma förutsättningar som killar i 

fotbollskarriären desto bättre blir 

det för mig i slutändan.” 

”Det hade varit asballt att kunna 

leva på det men det känns rätt 

svårt… det finns så få damer som 

gör det… men inte att man kan 

leva på det… jag vill spela i 

allsvenskan och vara ordinarie 

där… spela i en hög liga, jobba 

med något jag trivs med eller 

plugga” 

Johan Markus Linus 
”Jag skall träna hårt och vara bäst 

när det gäller… att kunna leva på 

det i Europa… i allsvenskan…” 

”Som liten var det att spelar 

utomlands men nu vet jag inte… 

fortsätta spela och ha roligt… 

fortsätta med mina studier” 

”Jag hoppas att jag fortfarande 

håller på i superettan eller 

allsvenskan så att man någorlunda 

kan leva på det… Premier league 

hade nog varit coolt.” 

 

 

Kategorin ”Elevernas perspektiv på drivkraft utifrån” kunde också skildra ett mönster där 

endast tjejerna kunde komma på negativa influenser från sina yttre faktorer. Detta var från 

familj och citaten som stärker detta såg ut på följande vis. Lägg märke till att pojkarna inte 

upplevde något negativt från sin yttre faktor ”familj”. 

 

Tabell 15 visar flickornas upplevelser av ”amotivation” från yttre faktorn familj. 

”De kan ibland kanske vara för 

engagerade.” 

”Jag tar väldigt mycket ansvar 

hemma och ibland kanske det inte 

blir lika mycket tid över till det jag 

hellre velat göra.” 

”Min pappa då framför allt säger 

oftast vad de andra gör bra. Men 

inte jag. Man kan ifrågasätta sig 

även de bra matcherna då.” 
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Sammanfattning av resultat 

För att sammanfatta resultatet och framhäva mest relevant data skapades rubriken 

sammanfattning av resultat. Till detta återkopplas det framanalyserade resultatet till 

frågeställningarna som besvaras i en tydlig kontext.   

 

1. Hur resonerar eleverna kring motivation? 

Denna frågeställning kopplades till kategorin ”Bakgrund till elevernas motivation”. Eleverna 

har haft stort inflytande från sina föräldrars fotbollsutövande och upplever att detta varit en 

faktor som fått dem att börja med just fotboll. Dock inte i alla respondenternas fall men 4 av 6 

ansåg det vara föräldrarnas förtjänst att de kunnat spela fotboll och fortsatt med det redan som 

barn. De upplever alla motivation som en drivkraft som får dem att hela tiden vilja sträva efter 

mer i sin fotboll.  

 

Olika saker driver dem framåt som exempelvis att privatlivet fungerar bra så fungerar 

fotbollen bra. En av respondenterna strävar efter ett flow i sin fotboll då allt fungerar bra, på 

och utanför planen.  

 

Det tydligaste som får eleverna att vilja fortsätta med sin fotboll är att de tycker det är roligt. 

De vill spela så länge de tycker det är roligt och det får dem att fortsätta som den viktigaste 

motivationsfaktorn i sin fotboll. 

 

Respondenterna upplever det viktigt med den mentala drivkraften i form att antingen ”tänka 

positivt” och bortse det som är dåligt eller så ”granskar” de sig själva för misstag för att kunna 

undvika dem eller finna en annan lösning på deras misstag till nästa träning. En av tjejerna 

brukar se vad hon åstadkommit hittills och samla kraft från de minnena.  

 

2. Hur beskriver eleverna aspekter av den egna utvecklingen? 

De upplever alla att utveckling i olika former i sin fotboll är viktigt för deras motivation. Om 

de utvecklas så får de tillbaka detta genom respons, vinst eller att förflyttas upp högre. Därför 

är utvecklingen i fokus för ungdomarna som får dem att hela tiden vilja utvecklas mer. 

Uppförflyttningen beskrivs enligt Emma som ”ett kvitto” på att hon utvecklas. Markus 

upplever att om man utvecklas så tänker man inte på att sluta. Utvecklingen får ungdomarna 

att vilja fortsätta att utvecklas för att kunna ta sig högre upp i systemet. 
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Eleverna upplever familj, vänner, lagkamrater som positiva yttre motivationsfaktorer. 

Flickorna upplever också några negativa influenser från sina familjerelationer som de 

möjligtvis önskat varit annorlunda.  De upplever sina föräldrar bidra med ”stöd” och 

”engagemang”.  

 

Vad gällande vänner i skolan samt lagkamrater framhävdes motivationsfaktorerna ansvar, 

tillit, pushande, gemenskap, konkurrens, kritik och stöd. De hade också några negativa 

faktorer som exempelvis jämförelse med andra och att vissa lagkamrater ta större plats än 

andra vilket påverkar deras eget förtroende att träda fram samt deras fotbollsutveckling. 

 

Ytterligare en yttre faktor som undersöktes var elevernas upplevelse av ledarskap. Det 

eleverna upplevde viktigt hos en tränare var reducering av favorisering, tydligt syfte, tydlig 

coaching och fotbollskunniga tränare.  

 

De eleverna som är medvetna om sin elitsatsning och skall fortsätta med den satsar först och 

främst på en karriär i allsvenskan eller utomlands. De vill fortsätta utmanas och utvecklas 

samt gärna att detta visar sig inom en snar och närmaste framtid.  

 

3. Hur resonerar eleverna kring faktorer som påverkar sin motivation.  

Respondenterna upplever att fotbollskulturen tillfört mycket till sina liv men också att det 

påverkar deras personligheter väldigt mycket, både positivt och negativt så klart. Humör, 

familj, vänner och tränare var något som ungdomarna upplevde påverka deras motivation 

positivt. Vissa anser att de blivit bra på att planera tack vare fotbollen för att få ihop sina liv 

och sitt elitsatsande intresse. De pratade också om en roll som man hittar i ett lag och 

bekvämligheten att tillhöra en grupp som fotbollen för med sig som får dem motiverade att 

spela just fotboll. Deras föräldrars koppling till fotboll har sedan yngre åldrar visat sig 

påverka deras motivation i sin fotboll.  

 

De upplever att deras motivation i fotbollen ökar ihop med faktorer som ”mycket speltid” och 

”byta lag”. De anser också att tränaren har en inverkan på detta. Mognadsprocessen tror de 

också är en viktig faktor på deras utveckling och motivation.  
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4. Finns det incitament av genuskaraktär mellan eleverna?   

Studien visar incitament av genuskaraktär inom frågan om ungdomarnas ambitioner med sin 

fotboll men någon slutsats kan inte dras i detta på grund av litet urval. Det som kunde 

påträffas var att flickorna är medvetna om att de måste hantera livet vid sidan av fotbollen och 

anser sig inte kunna livnära sig på den ekonomi som erbjuds i kretsen. Pojkarna å andra sidan 

strävar efter att leva på sin fotboll.  

 

Flickorna upplevde också att de påverkades negativt av yttre faktorer som familj medan 

pojkarna bara ansåg sig påverkas positivt i denna fråga.   
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Diskussion 

 

I denna del kommer aktuella rubriker diskutera resultatet kopplat till litteratur som kan styrka 

resultatets innebörd. Resultatet kommer också att kopplas till teoretiska utgångspunkter som 

kan stärka eventuella samband för studiens resultatdel med hjälp av litterturbearbetningen. 

Aktuella teorier från forskaren kommer också att diskuteras i detta kapitel. Diskussionsdelen 

kommer att följas av en metoddiskussion där kvalitativ metod kommer att diskusteras utifrån 

studien.  

Grunden till elevernas motivation  

I den första kategorin beskriver 4 av 6 elever att de tror sig börjat spela fotboll på grund av 

sina föräldrars och familjs relation till fotboll. Det varierade av influenser från både mammans 

och pappans sida men var tydligt deras anledningar och väg in till sitt fotbollsutövande. Detta 

är inte ovanligt och föräldrar har en tendens att föra sin idrott vidare till sina barn vilket 

tydligt har skett för hela 4 stycken deltagare i denna studie av samtliga 6 (Peterson, 2011). 

Många av dem upplever att de har ett stöd och engagemang från sina föräldrar och hur mycket 

det betyder för deras kommande elitsatsning är svårt att säga men tiden hittills och i deras 

nuvarande situation tycks de ha en viktig roll ur elevernas perspektiv. Deras föräldrars roll i 

deras elitsatsning har avtagit med tiden möjligtvis genom den så kallade mognadsprocessen 

som många av dem nämner. De upplever sig blivit mer mognare, ansvarsfulla och mer 

rutinerade tack vare sin fotboll.   

 

Markus beskriver att hans pappa stöttade honom mycket när han var mindre i sin fotboll men 

nu sköter han sig mest själv och tar eget ansvar. Han upplever dock att han får stöd när han 

behöver det. Markus är också den som upplever att hans motivation är lite lägre för tillfället 

på grund av skador och överträning samt att han jämför sig med andra. En teori kan vara att 

han behöver eller behövt mer stöd och engagemang hemifrån för att fortsätta vilja utvecklas 

och elitsatsa med högre motivation. 

Utifrån achievement goal theory kan en person med resultatinriktade mål gärna jämföra sig 

med sin omgivning i första taget och motiveras sedan i sin träning. Resultatet av detta är dock 

avgörande för personen i fråga (Gould & Weinberg 2010).  Markus upplever att han inte 

känner sig högt motiverad just nu. En teori kan vara att självkänslan och självförtroendet ha 

börjat svikta utifrån hur hans fotboll utvecklat sig senaste tiden. Markus föräldrar var heller 

ingen inkörsport till Markus fotboll men som började spela lite senare än de andra via 

skolrasterna och fotboll på tv. Detta behöver dock inte vara anledningen till att hans 
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motivation är lägre men den hade möjligtvis kunnat vara högre i det fallet. Mejas föräldrar var 

heller ingen medlande länk mellan henne och sin passion för fotboll som liten men hon 

spelade och fann den dock tidigare än Markus.  

Eget ansvar för sin utveckling 

Flickor har förmågan att uppskatta gemenskapen som fotbollen tillför lite mer än pojkar och 

därför har de starkare fokus på lagsammanhållning ur ett annat perspektiv än pojkar (Gould & 

Weinberg, 2010). Detta kan synas i studien då flickorna upplever att de påverkas positivt av 

att tillhöra en grupp och uppskattar den sociala delen av fotbollskulturen att tillhöra ett lag. 

Meja upplever att hon lärt sig mycket av fotbollen och betonar lagsammanhållning. Urvalet är 

dessvärre för litet i studien för att detta skall kunna spekuleras ytterligare om eller dras i 

någon slutsats. Dock ställs ändå tanken hur de två bortfallen hade svarat och hur det hade 

påverkat studiens resultat i genusfrågan.  

 

Pojkar är mer inriktade på tävling än flickor och deras inre motivation är därför mer beroende 

av hur det går för laget resultatmässigt (Gould & Weinberg, 2010). Detta kan stärkas i studien 

då två av pojkarna i studien upplever att deras humör är väldigt starkt påverkat av hur deras 

fotbollsutveckling utspelar sig. Linus betonar också han ett starkt behov av att ha konkurrens 

om platserna i laget för att han skall hålla sig motiverad. Detta är något som talangutvecklade 

spelare får upplevelse av i tidig ålder (Sundqvist, 2013). Johan betonar också att det är väldigt 

viktigt för honom att lyckas. Meja och Emma upplever sig istället sträva mer efter 

utmaningarna och utveckling gentemot sin egna tidigare utveckling.  

Anledning till utveckling  

Alla respondenter utom Markus upplevde att sin utveckling det senaste året tagit ett kliv 

framåt. Hälften av respondenterna misstänker att ”mycket speltid” ligger bakom denna 

positiva utveckling. Vid tolv års ålder erbjuds lovande ungdomar att talangutvecklas till att en 

dag bli en elitfotbollsspelare. Detta koncept är uppbyggt genom ett system av uppförflyttning 

av spelare för att nivåanpassa spelarna och skapa goda förutsättningar till bättre 

fotbollskvalité (Sundqvist, 2013). Respondenterna har spelat fotboll sedan ung ålder och fler 

av dem kopplade också ihop sin utveckling tillsammans med att byta lag. Några av 

respondenterna upplever att byte av lag har varit bra för deras utveckling och motivation. Då 

tvingas de att möta nya människor och visa framfötterna (Sundqvist, 2010). Detta berättar 

Meja om att när hon bytte lag hade hon ett tydligt mål om vad som väntade. Hon visste också 

att i och med det var högre nivå och säkerligen bättre spelare omkring henne blev hon 
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tvungen att anstränga sig, skärpa fokus och våga ta för sig mer. I detta fall har hon en 

utmaning som hon måste hantera för att kunna utvecklas. I dessa fall sätts motivationen på 

prov och hon måste ta ett beslut. Säkert är många andra faktorer avgörande men en 

elitsatsande ungdom ansvarar för sin utveckling och hur han eller hon tänker hantera 

motgångar och framgångar. Interactional view som är en teori om hur personliga och 

situationsfaktorer samspelar och påverkar en individs motivation (Gould & Weinberg, 2010). 

En teori kan vara samspelet är viktigt men olika motivationsfaktorer spelar större roll från 

olika individers situationer. Nu upplevde alla att de vill ha roligt för att kunna utvecklas men 

bortsett från den faktorn, vad är viktigast för dem i deras elitsatsning? I vilken ordning 

behöver de olika motivationsfaktorerna mest? Är det situations betingat? Dessa frågor har 

väckts under studiens gång och skulle kunna vara intressanta att studera ytterligare.  

 

Respondenterna har erfarenhet av talangutveckling och är vana vid strävan efter 

uppförflyttning som hela konceptet av talangutveckling bygger på (Sundqvist, 2013). Meja 

beskriver i sin utvecklingsprocess att hon ”alltid höjer ribban”. Linus beskriver hur han trivs i 

sitt lag och påverkas positivt av lagkamrater då de har en tävlingsinriktad och bra grupp. Även 

Johan påpekar detta. Det kan tyda på att de är vana vid konceptet och behöver en omgivning 

som vill prestera, även flickorna upplever det behovet. Uppflyttning är till för att skapa en 

jämnare nivå fotbollsmässigt vilket i detta fall tydligt är något eleverna upplever positivt 

(Sundqvist, 2013). Louise berättade att hon även bytte lag för att hon trivs med andra som har 

lika motivation som henne. Emma berättar att hon upplever frustration när spelarna i hennes 

omgivning inte är lite motiverade som henne själv.  

En teori kan vara att dessa ungdomar har tillräckligt god erfarenhet av hur systemet fungerar 

och är därmed vana vid uppförflyttning eller nedförflyttning och möta nya utmaningar utifrån 

sin utveckling som ung. Möjligt är att de lär sig detta såpass tidigt i åldrarna och ställer in sig 

på sina olika mål utifrån sin utveckling parallellt med resultat och prestation som visas i en 

uppflyttning. Aspekt i detta och fruktan för dessa ungdomars ohälsa i en elitsatsning kan 

därför ses ur ett annat perspektiv och något de själva upplever som något positivt. Det finns då 

en möjlighet att de fattar tycke för talangutvecklingen och elitsatsningens koncept och arbetar 

sig uppåt utifrån systemet hur de själva behagar. Emma berättar att hon bara vill ha mer 

utmaningar i sin fotboll och svarar att uppförflyttning och att komma högre mot sina 

utmaningar är ”ett kvitto” på att hon utvecklas vilket är just tanken med en uppflyttning 

(Sundqvist, 2013). En spelare som ingår i talangutveckling och elitsatsning blir uppförflyttad 

vanligtvis till bänken till en början i väntan på sin tur att få chansen (Sundqvist, 2013). Detta 
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uttrycker Linus vi form av ”tur” för honom och var väl medveten om att hans chans kommer 

och att han hade möjligheten i sina händer.  

 

”… jag hade tur att jag fick spela seniorfotboll tidigt och på så sätt bli exponerad tidigt som 15-

åring på bänken… man hade fortfarande tänket att jag måste utvecklas för att få stanna kvar där 

jag var.” (Linus).  

 

Självklart finns inga garantier att en spelare är redo för uppflyttning men det är klart en viktig 

del för dem i deras elitsatsning att få försöka på andra nivåer. Att studera heltid eller arbeta 

heltid och spela på hög nivå kan tänkas vara krävande. Hur de gör sina val i framtiden kan 

tiden och deras motivation bara avgöra. Johan vill exempelvis att det visar sig inom de 

närmaste åren för hans nästa steg. Om detta kom till kännedom kunde kanske han med hjälp 

av en uppförflyttning eller byte av lag till högre division få honom att stanna längre inom 

fotbollen genom en större utmaning än nuvarande division 1? Risken finns att klubben inte 

bedömer honom redo för uppflyttning ännu men för hans mentala drivkraft och utifrån hans 

motivation i nuläget kan det gynna hans utveckling positivt. Utmaningar kräver träning och 

tålamod som testar individens motivation.  

Elevernas utveckling utifrån motivationsteorier 

Den inre motivationen gentemot ett intresse eller utmaning uppkommer av viljan att ha roligt 

och uppleva nya saker i livet (Gould & Weinberg, 2010). Respondenterna ser utmaningarna 

som något roligt och utvecklas då ytterligare genom flera krävande situationer. En teori som 

framkommit ur resultatet är att de strävar efter utveckling då de troligtvis tycker att det också 

är roligt att utvecklas. Resultatet är därmed inte enbart i fokus för dessa elever enbart. Man 

kan säga att två motivationsfaktorer går hand i hand. Ett samband kan därför synas mellan 

elevernas perspektiv på utveckling kopplat till deras drivkraft framåt mot resultat. Alla 

upplever att deras motivation i sin fotbollsatsning är hög som sagt förutom Markus. 

Anledningen och även för att återkoppla till frågeställningen ”Hur beskriver eleverna aspekter 

av den egna utvecklingen?” anser de att utvecklingen i sig som är det som får dem att vilja 

fortsätta att utvecklas. De märker själva av när det går bra för dem i sin fotboll och det driver 

dem framåt. Det kan vara svårt att avgöra om de passar bäst in i achievement goal theory eller 

self-detemination theory men kan absolut placeras in i båda då de även avser att uppfylla olika 

behov med sin fotboll. Alla har väldigt tydliga mål vilket indikerar på achievement goal 

theory. Med tanke på att de pendlar mellan att jämföra sig eller pressas av sin presterande 

omgivning kan det vara svårt att avgöra om de är av den resultatorienterade men lutar mer åt 
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den uppgiftsorienterade varianten. För att demonstrera några av respondenternas motivation 

och om de passar bra in på achievement goal theory, uppgiftsorienterad variant. De har som 

uppgift att prestera och utvecklas för att få förflytta sig uppåt i karriären och eliten och jämför 

sin tidigare utveckling med. Under denna processens gång är det viktigt för dem med andra 

motivationsfaktorer som att ha roligt och trivas i sin grupp utifrån motivation och gemenskap.  

 

Figur 6 beskriver hur respondenterna passar in på achievement goal theory, 

uppgiftsorienterad. variant 

 

Meja använder sig av begreppet flow i en positiv beskrivning i sin strävan efter utveckling.  

Flow innebär en balans mellan utmaningar och färdigheter i sin idrott. Det är en positiv känsla 

att uppnå och kan i mångas ögon upplevas komma automatiskt, inte alltid dock (Gould & 

Weinberg, 2010). Meja beskrev Flow på följande sätt:  

 

”Då kan allt gå bra utanför också och man är i ett flow typ. När man är i ett flow så funkar allt bra 

tycker jag och allt rullar på. Flow är främst att allt går bra i fotbollen. Tror man på sig själv så 

vågar man mycket och då kommer man ju lättare in i flow.” (Meja). 

 

Meja upplever att hon relaterar flow till något positivt i form av ett flöde.  

Flow innebär enligt flow theory en balans mellan idrottsutövares uppskattade färdighet 

gentemot sina utmaningar (Gould & Weinberg, 2010). Därför ger inte mindre utmanande 

miljöer en upplevelse av flow för en idrottande person som Meja. Meja beskriver flow som 

något som inte alltid finns där. Många saker måste stämma för att hon skall känna flow. 

Motivationen hos Meja som sitter med ett avslitet ledband och pratar om flow i sin fotboll på 

elitnivå och hur hon skall komma tillbaka tyder på en spelare med hög motivation rent 

Emma Utmaningar Utveckling Uppförflyttning 
Lön/Plats i 
landslaget 

Johan Träna hårt när 
det gäller 

Utveckling Uppförflyttning Leva på det 

Meja Höja ribban/flow Utveckling Uppförflyttning Allsvenskan 
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hypotetiskt sett. Hon tacklar motgången på sitt sätt och vill inte stressa sig in i utmaningar och 

situationer.  

 

 

 

 

Figur 7 beskriver hur Meja placeras in i flow theory med höga utmaningar och 

upplevda höga färdigheter och uppnår därmed sitt flow i fotbollen. 

 

Utveckling i samband med ambitioner 

Flickorna i denna studie ser tydligt ett problem med sin ekonomiska framtid i sin fotboll 

gentemot Johan och Linus som har det som mål för sin framtid i sin fotboll. Urvalet var för 

litet för att kunna dra några slutsatser till frågan men i denna studie kan det skapa 

förutsättningar för behov av fortsatt forskning inom området i form av genusperspektiv. 

Flickorna upplever sig dock motiverade ändå att fortsätta med sin idrott men denna 

jämställdhetsfråga i elitfotboll uppfattas fortfarande stor och känslig. Med tanke på att det 

skapats stora rubriker om det i media så börjar klubbar att agera. Hur kommer det sig att inte 

andra gör som Limhamn Bunkeflo 2007 (Sjögran, 2013). Många av herrarna hade gått på 

grund av att det var för lite betalt för deras del när damernas lön ökade men klubben tog inte 

hänsyn till detta. Mer om detta spekuleras inte om på grund av studiens mindre urval men 

behov av mer forskning inom just detta finns det behov av.  

Ångest Flow 

Likgiltighet Uttråkad 

Hög utmaning 

Höga 
färdigheter 

Låg utmaning 

Låga 
färdigheter 
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Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden har erbjudit ett fördjupat perspektiv och möjlighet för tolkningar som 

lovat. Ett misstag var att respondenternas telefonnummer borde använts som kontakt istället 

för e-postadresser, eller både och då ungdomarna troligtvis inte behandlar deras mejl lika 

mycket som de använder sin mobiltelefon. Det tog lång tid innan de svarade på e-post till slut 

fanns inte längre tiden till att invänta svar. Även en gång anordnades en tid med flicka 4 men 

dök dessvärre inte upp till den avtalade tiden för intervjun. Studien var självfallet frivillig men 

detta tog dock dyrbar tid och kunde undvikits om man hade haft möjligheten att ringa och 

talas vid istället.  

 

Kvalitativa studiers validitet fokuserar på innehållet i parallell till syftet och att studien 

därmed undersöker det som den skulle undersökas (Davidson & Patel, 2009). Detta har tydligt 

genomförts då arbetet kopplats löpande till frågeställningarna som besvarats även i slutet 

tydligt i resultatdelen. Intervjuerna var långa och innehöll välformulerade svar men krävde 

skärpt teknik då eleverna gärna besvarade flera frågor i ett svar. Ytterligare forskning omkring 

genusperspektivet i parallell till elitsatsande flickors ambitioner med sin fotboll i form av ett 

större urval. 

Slutsats 

Eleverna är väl medvetna om begreppet motivation och dess innebörd. De finner motivation 

på många olika sätt i sina liv. Många likheter har hittats i respondenternas svar och har många 

gånger skapat flera mönster. Några mönster och likheter som upptäckts var att de upplever 

alla motivation som en drivkraft. Många har börjat spela fotboll tack vare sina föräldrars 

koppling till fotboll. Många av respondenterna upplever stöd och engagemang från sina 

föräldrars sida i sin fotboll. De påverkas till största delen positivt av sina lagkamrater och 

vänner i NIU skolan. De upplever att utveckling får dem att vilja fortsätta att utvecklas mot ett 

högre mål i sin elitsatsning. De upplever alla att ha roligt fortfarande står i fokus för deras 

fotbollsutveckling. Ambitionerna är höga och allsvenskan är ett populärt mål för både pojkar 

och flickor. Flickorna i studien ser inte ljust på sin ekonomiska framtid i fotbollen men 2 av 

de 3 deltagande flickorna upplevs ha hög motivation och siktar ändå högt i sin fotboll. 2 av de 

3 deltagande pojkarna siktar på att kunna livnär sig på sin fotboll. Slutsatsen om hur 

genusfrågan påverkar ungdomarnas motivation är besvarad enbart utifrån studiens urval men 

någon generell slutsats om detta kan inte dras på grund av för litet urval.  Vidare forskning i 

området är fortfarande efterfrågat för att kunna dra tydliga slutsatser.  
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Bilagor                 

Intervjuguide               

Allt som sägs i denna intervju är konfidentiellt och materialet kommer endast att användas till 

undersökningen och i forskningssyfte. Du kan avbryta när du helst vill och föredrar och 

deltagandet i studien är frivilligt. Skulle du kunna börja med att beskriva din nuvarande 

situation och berätta lite om dig själv samt din fotboll. Exempelvis när du började spela 

fotboll och vilket lag du spelar i.  

 

Tema 1: Begreppet motivation 

 Kan du beskriva ordet motivation? 

 Hur upplever du motivation i ditt liv? 

 Upplever du din motivation hög eller låg i din fotboll?  

Tema 2: Inre motivationsfaktorer 

 Hur kommer det sig att du spelar fotboll?  

 Hur anser du fotbollen påverkar dig som person?  

 Hur upplever du din utveckling fotbollsmässigt det senaste året?  

- Följdfråga: Vad tror du är anledningen till den utvecklingen? 

 Hur upplever du din utveckling som person det senaste året?  

- Följdfråga: Vad tror du är anledningen till den utvecklingen? 

 Hur känner du dig när du uppnår framgång i din fotboll? 

 Hur känner du dig när du stöter på motgångar i din fotboll?  

 Kan du berätta om hur du brukar hantera dina motgångar?  

 Har du någon gång haft en period som fått dig att fundera på att sluta med din fotboll? 

- Om ja hur hanterade du denna situationen? 

Tema 3: Yttre motivationsfaktorer  

 Hur upplever du din skolgång kombinerat med fotboll, positivt respektive negativt? 

 Hur påverkar din familj dig och din fotboll, positivt respektive negativt? 

 Hur påverkar dina vänner på skolan dig och din fotboll, positivt respektive negativt? 

 Hur påverkar dina lagkamrater dig och din fotboll, positivt respektive negativt?  

 Vilka egenskaper anser du en bra tränare skall ha? 
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 Hur påverkar din tränare dig, positivt respektive negativt?  

 Vem brukar du vända dig till när du upplever motgångar i fotbollen? 

- Hur kommer det sig att du vänder dig till just den personen?  

 Hur tar du dig till och från dina fotbollsträningar?  

 Hur spenderar du din fritid utöver fotbollen?  

Tema 4: Framtid och ambition 

 Hur ser du på din framtid som fotbollsspelare? 

 Vad har du för mål med din fotbollskarriär? 

 Hur ser din planering ut för att nå dit?  

 Var tror/hoppas du att du är om 5 år som fotbollsspelare?  

 Vad är din högsta dröm som fotbollsspelare? 

Avslutande fråga:  

Finns det något som du önskar att tillägga till intervjun om din motivation och 

motivationsfaktorer? 

 

Tack för din medverkan! 
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Följebrev 

 

Kära deltagare! 

Du har valt att delta i en studie om elitsatsande fotbollselevers motivationsfaktorer vid en NIU 

skola i Västra Götalandsregionen. Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och kan 

avbrytas när som helst under studiens gång.  

Syftet med denna studie är att undersöka motivationsfaktorer hos högt motiverade elever i år 

3 vid en NIU. Studien undersöker detta för att identifiera faktorer inom motivation för att 

förebygga ungdomars eventuella avhopp i sitt idrottsutövande, samt främja och utveckla 

förutsättningarna att lyckas i en sund elitsatsande skolgång. Studien kommer även fokusera på 

ett genusperspektiv, vilket innebär att undersöka skillnader och likheter i pojkars och flickors 

svar. 

Ansvarig för studien är jag som student vid Karlstad universitet och kommer att utföra 

intervjuer löpande på den aktuella NIU skolan. Intervjuerna kommer att spelas in och all 

insamlad data kommer endast användas till studiens syfte och innehåll. 

Som deltagare i denna studie behandlas uppgifterna konfidentiellt, vilket betyder att endast 

forskaren känner till personliga uppgifter. De kommer inte nämnas i den slutliga 

presentationen eller lämna forskaren.  

Det slutliga resultatet kommer att finnas tillgängligt i en forskningsdatabas för universitet och 

därmed vara tillgängligt material för framtida forskning och intresse för ämnet. Tid kommer 

att avsättas enligt överenskommelse mellan forskare och respondent.  

Ditt deltagande är ett viktigt bidrag till studiens resultat och för framtidens forskning!  

 

Vid frågor kan kontakt ske till e-post: rebeande101@student.kau.se 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Rebecca Andersson, student vid Karlstad universitet.  
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