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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka och jämföra motivationen hos amatör- och 

elitfotbollsspelare mot bakgrund av ålder, prestationsnivå och attribuering. Följande 

frågeställningar har besvarats: (1) Skiljer sig motivationen åt mellan elitidrottare och 

amatöridrottare? (2) Attribuerar elitidrottare och amatöridrottare olika? (3) Påverkar ålder 

motivationen? Försökspersoner (n=32) i ett amatörlag (n=16) och ett elitlag (n=16) fick fylla 

i en enkät, uppbyggd av Sport Motivation Scale och Attribution Theory. Ett oberoende t-test 

och ett korrelationstest utfördes. En signifikant skillnad upptäcktes mellan amatör och elit på 

kategorierna Inre Motivation och Amotivation. Elitspelare upplever en högre inre motivation 

och en högre amotivation än amatörspelare. Ett negativt signifikant samband mellan ålder och 

inre motivation, samt amotivation upptäcktes. Yngre individer upplever en högre grad av inre 

motivation, men de känner också en större amotivation till sitt deltagande.  Resultatet visar på 

viktiga faktorer för individens utveckling och deltagande i fotboll.  
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Abstract 

The purpose of this study was to compare motivation on amateur and elite football players 

regarding age, achievement level and attribution. The question of the study was to examine: 

(1) If motivation differ between amateur and elite players? (2) If the attribution technique is 

different? (3) Does age affect motivation? Respondents (n=32) from one amateur team (n=16) 

and one elite team (n=16) filled out a questionnaire constructed of Sport Motivation Scale and 

Attribution Theory. An independent t-test and a correlation test were performed. A significant 

difference was discovered between elite and amateur players Inner Motivation and 

Amotivation. Elite players experience a higher degree of inner motivation and also a higher 

degree of amotivation than amateurs, to why they play football. A negative correlation 

between age and inner motivation, and amotivation was discovered. Younger individuals 

experience a higher degree of inner motivation, but they also feel a higher amotivation to their 

participation. The result show important factors for the individual development and 

participation in football. 
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Introduktion 

Motivation är ett begrepp som ofta nämns i samband med idrottande. En individs, eller ett 

lags prestation och resultat kan ibland förklaras med huruvida de hade motivation till att 

prestera i den aktivitet de skulle delta i eller inte. Är utgången ett misslyckande kan det ibland 

förklaras med att personen inte var tillräckligt motiverad till att prestera. Tvärtemot kan det 

vara när någon lyckas, enligt många fanns då motivationen. Allt idrottande och sportande, 

t.ex. att ge sig ut och springa en mil och mycket annat, kräver motivation (Deci & Ryan, 

2007). Ofta kan det vara så att denna motivation inte alltid är synlig. Ibland kan det blott 

finnas den inre motivation som driver en framåt till att t.ex. ställa sig på löpbandet i några 

minuter. Det är dessa aspekter på motivation, till att delta i idrott och sport, som gör det så 

spännande att studera detta område. Vilken typ av motivation som är bäst lämpad för en 

lyckad prestation inom organiserad idrott är en intressant fråga. Det finns de som hävdar att 

kontroll och press ifrån tränare och ledare resulterar i topprestationer från idrottarna, men som 

andra istället menar stör idrottarens uppmärksamhet, fokus och ”flow” (Deci & Ryan, 2007). 

Att istället klara sig själv och fokusera på uppgiften är ett mer optimalt sätt att skapa bra 

förutsättningar för idrottaren (Deci & Ryan, 2007). Därför kan det vara av intresse att se ifall 

elitidrottare har en annan typ av motivation än amatöridrottare. Eftersom eliten kan ses som 

lyckade idrottare, så skulle det innebära att de har en bättre typ av motivation, jämfört med 

amatörer. Om det inte är så kanske elitsatsningar skulle lägga mer energi på motivationen. 

Om det å andra sidan är så, kanske de på amatörnivå hade haft nytta av att utveckla och 

förbättra sin motivation för en satsning mot eliten. Interaktionen mellan motivation och 

prestation i olika sporter, i både amatör och elitidrott, är därför ett intresseområde i framtida 

forskning (Deci & Ryan, 2007). Även om motivationen kan vara en viktig del i prestationen, 

så är det förmodligen inte den enda faktorn som spelar in.  

 

Begreppsdefinitioner 

Motivation är den riktning och intensitet som individen lägger på ett visst beteende (Sage, 

1977; ref. i Weinberg & Gould, 2007). Inre motivation kommer inifrån individen och bestäms 

av en inre önskan och nyfikenhet att uppnå en optimal nivå inom själva idrotten (Clews & 

Gross, 1995). Det kan också handla om att känna glädje till sporten och att vilja delta för 

nöjes skull. Den yttre motivationen å sin sida bestäms av yttre källor såsom föräldrars 

godkännande, materiella belöningar och fokus på att vinna (Clews & Gross, 1995). Social 

status kan också dyka upp som en viktig faktor i den inre motivationen eller vara det 
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dominerande i valet av att delta i idrotten (Clews & Gross, 1995). Det kan också uppstå yttre 

och inre motivationsförändringar, och detta kan ha en stor påverkan med en påtaglig effekt på 

deras upplevda kompetens. Detta resulterar i att personen antingen vill undvika eller närma 

sig kommande prestationer (Clews & Gross, 1995). Attributioner handlar om förklaringar 

eller självaste orsaken som individen ger till händelser i livet (Weiner & Graham, 1999). En 

fotbollsspelare kan fråga sig varför målvakten räddade straffen han slog. Därefter kommer 

individen fram till en förklaring beroende på olika faktorer. Detta ”orsakstänkande” är enligt 

Weiner och Graham (1999) väldigt individuellt. Fotbollsspelare vilka räknas som elit och 

tävlar på hög nivå, ska vara uttagen till senior-, junior-, ungdomslandslag eller liknande 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Övriga kategoriseras som amatörer. De ovanstående berörda 

begreppen är bra att känna till för att förstå de teorier som nämns nedan. 

 

Teoretisk referensram 

Denna studie använder sig av följande erkända teorier som diskuteras utifrån begreppen som 

redovisats ovan. 

 

 Motivation 

Deci och Ryan (1985) menar med deras Self-Determination Theory (SDT) (se figur 1) att 

individer har ett behov av att känna att det är de själva som bestämmer och har full kontroll, 

att de är självbestämmande, samt att de känner sig kompetenta i sin omgivning. Alltså beror 

motivationen på den upplevda kompetensen och grad av självbestämmande hos individen. De 

definierar självbestämmande som något autonomt och som en flexibel kapacitet att välja det 

beteende som ska resultera i önskad utgång. Kompetens handlar om att känna sig effektiv i sin 

omgivning. Dessa två komponenter ska enligt Deci och Ryan (1985) resultera i sju olika typer 

av motivation som är ordnade längs ett kontinuum. De olika kategorierna är inre motivation, 

med underkategorierna inre motivation till kunskap, inre motivation mot åstadkommande och 

inre motivation till att uppleva stimulation. Här är deltagandet självbestämt och ett stort nöje 

infinner sig i att delta i aktiviteter. Det är yttre motivation med underkategorierna yttre 

kontroll (då någon drivs av yttre belöningar), introjection (introjection sker då sådant som 

innan bara har varit yttre press på individen, har blivit till en inre motivation, såsom inre 

belöningar och bestraffningar) och identifikation (ett beteende utförs beroende på yttre orsaker 

och är självbestämt, men inget nöje finns i deltagandet). Sista kategorin är amotivation, där 

ingen inre eller yttre motivation finns, och likaså ingen upplevd orsak till att delta i saker. 

Dessa kategorier ligger längs ett kontinuum, där mer och mer positiva konsekvenser uppstår 
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när en individ tar sig från amotivation, mot inre motivation. Detta kontinuum (se figur 1) finns 

att beskåda utifrån Duda och Treasure (2006), och den visar tydligt förhållandet mellan grad 

av självbestämmande och typ av motivation. Vid amotivation så finns ingen grad av 

självbestämmande, samt ingen upplevd orsak eller motivation alls till att delta. Vid andra 

änden av kontinuumet så är du självbestämmande och har en stark inre motivation, samt deltar 

för nöjet i aktiviteten (Duda & Treasure, 2006).  

 

Typ av  
Motivation 
 
Typ av 
Reglering 
 
Beteende       Icke-Självbestämt                                                                               Självbestämt 
                                   

Figur 1. Self-Determination continuum, fritt efter Duda och Treasure (2006) och Deci & 

Ryan (1985). 

 

Deci och Ryan (1985) menar vidare att deltagande i sportsliga aktiviteter till en början är 

självbestämt, vilket med andra ord är en inre motivation. Deras teori har starkt påverkats av 

till vilken grad individen upplever att inre eller yttre orsaker påverkar utgången av situationer. 

Det finns ett samspel mellan självbestämt och icke-självbestämt beteende. De förkastar 

uppfattningar om att människan är mekanisk och att beteendet styrs av stimuli, och hävdar 

istället att människan är en organism som drivs av en inre motivation. Detta kan tydligt ses 

hos små barn, som hela tiden utforskar sin omgivning. Viljan att känna sig kompetent gör att 

individen vill utforska och bemästra olika saker, d.v.s. stimuli som är optimala, men ändå 

utifrån deras egen kapacitet (Deci, 1975; ref. i Deci & Ryan, 1985). Deci och Ryan (1985) 

menar också att känslor är viktiga faktorer som påverkar den inre motivationen. Att bl.a. 

känna glädje och intresse är några faktorer som påverkar viljan och den inre motivationen till 

att involvera sig i aktiviteter. Dock finns det andra faktorer än de som är kopplade till den inre 

motivationen, som påverkar att individen vill känna sig kompetent. Så för att helt och hållet 

drivas av en inre motivation får individen inte känna någon press alls, som t.ex. från 

belöningar m.m. (Deci & Ryan, 1985). Alltså är den inre motivationen beroende av graden av 

självbestämmande hos individen. Den inre motivationen styrs också utav individens strävan 

efter kompetens och självbestämmande. Det hela är alltså tätt sammankopplat med vartannat. 

Enligt Treasure och kollegor (2007) tror många att elitidrottare bara drivs av yttre belöningar 

Amotivation Yttre Motivation Inre 
Motivation 

Ingen 
Reglering 

Yttre 
Reglering 

 Introjected 
Reglering 

Identifierad 
Reglering 

Inre 
Reglering 
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såsom priser och pengar m.m., men likväl är det så att de också drivs av en inre motivation till 

sporten. Dock finns det en liten sanning i det och detta har tidigare forskning visat, men mer 

om detta i kommande avsnitt. Vidare diskuterar också Marcus, Bock, Pinto, Napolitano och 

Clark (2002) Inre motivation och Self-Determination Theory, och precis som Cognitive 

Evaluation Theory (Deci & Ryan, 1985), så fokuserar båda teorier bl.a. på faktorer som 

påverkar den inre motivationen, beroende på situationen eller hur den inre självbelåtenheten 

påverkar det du gör. Teorierna förklarar hur det sociala och miljön kan relateras till den inre 

motivationen i olika beteenden och situationer. Inre motivation leder individen till, eller har 

tendenser till, att hela tiden söka nya utmaningar eller erfarenheter, men även att utforska och 

lära sig sin egen kapacitet. Yttre motivation kan vara en annan typ av självbestämmande 

motivation. Individen kan t.ex. delta i en aktivitet för ett syfte som kan vara en yttre belöning. 

En viktig yttre komponent är de sociala influenserna som kan påverka och ändra beteendet 

hos en individ. Enligt teorin kan dock belöningar och yttre faktorer, samt press att förbättras, 

göra så att individen känner en mindre inre motivation och en ökad upplevd känsla av yttre 

orsaker till att delta i idrottsrelaterade aktiviteter (Deci & Ryan, 1985). Motiven för att idrotta 

på amatörnivå är oftast en typ av inre motivation (Deci & Ryan, 2007). Ett annat klimat där 

tränaren kontrollerar mycket, med yttre belöningar och en utvärderande situation, utgör en 

stor risk för att underminera deltagandet i idrott. Data visar, enligt Scanlon och Simons 

(1992), på att glädje i sporten är starkt relaterat till motivation. 

 

Cognitive Evaluation Theory (Deci & Ryan, 1985), är tvärtemot vad det låter som, inte så 

mycket en kognitiv teori. Den är mer en motivationsteori, där upplevd orsak och upplevd 

kompetens är de två faktorer som följer med förändringar i motivationen (Deci & Ryan, 

1985). Teorin förklarar att motivationen påverkas negativt om den inre motivationen 

undermineras, och personer kan bli helt omotiverade. Att den inre motivationen är en av de 

främsta faktorerna till att amatörer deltar i idrott är ett starkt bevis för att yttre påverkan inte 

finns i så stor grad på denna nivå. Många deltar i olika idrotter för att deras inre motivation är 

större där än i andra miljöer såsom skola och arbete. Deci och Ryan (1985) menar, enligt 

Cognitive Evaluation Theory, att yttre motivation, såsom belöningar och priser, underminerar 

glädjen i att delta i idrott. En inre motivation å sin sida kan lättare leda till ”flow” (ett flyt där 

allting stämmer), som leder till en total inlevelse och den mest förfinade prestationen. I 

slutändan är det till vår stora fördel att studera de inre processerna för att förstå den mänskliga 

motivationen (Deci & Ryan, 1985). 

 



5 
 

 

 Attribuering 

Vad som påverkar motivationen hos individen kan även förklaras med Attribution Theory (se 

figur 2), som ursprungligen kommer ifrån Heider (1958; ref. i Weinberg & Gould, 2007) och 

som ser på hur människor förklarar framgång och misslyckande. Weiner och Graham (1999) 

har även de gett sitt bidrag och menar att teorin handlar om de upplevda orsakerna till att en 

händelse har uppstått. Teorin baseras på några vanliga faktorer såsom stabilitet; instabil eller 

stabil, kontroll; upplevd eller ickeupplevd och inre eller yttre orsaker.  

 

Grundläggande 
attributionskategorier 

  
 

 
Stabilitet 

 
Upplevd orsak 

 
Upplevd kontroll 

 
 
                 Stabilt           Ostabilt         Inre               Yttre           Inom             Utom 
                                                                                                   kontroll         kontroll    

Figur 2. Attribution Theory, fritt efter Weinberg och Gould (2007). 

 

En individ kan attribuera upplevelser på många olika sätt (Weinberg & Gould, 2007). Om en 

person vinner ett sprinterlopp så kan det förklaras med att kompetensen fanns där, dvs. en 

stabil faktor, eller att turen var en bidragande orsak, en instabil faktor. Det kan ses som en inre 

orsak, t.ex. att det gjordes en otrolig insats de sista 50 metrarna eller som en yttre orsak (mer 

negativt), att det var lätta motståndare. Det kan vara så att vinsten kom för att matchstrategin 

följdes, en faktor som kan kontrolleras, eller så kom vinsten för att motståndarna hade dålig 

kondition. Individen kan förklara sitt misslyckande med att inte vara tillräckligt bra, hade en 

dålig kunskap (stabil faktor) eller att ha fått fruktansvärt dåliga instruktioner (instabil faktor). 

Inre faktorer, då ett misslyckande ska bortförklaras, kan vara att skylla på sin dåliga rygg, 

eller som en instabil faktor då kanske träningsanläggningen är för långt hemifrån. Det kan 

också vara en faktor som kan kontrolleras då inte tillräckligt med jobb lades ner på uppgiften, 

eller en okontrollerbar faktor då det var för dyrt att köpa den rätta utrustningen. Det kan oftast 

vara så att attributioner som är stabila, inre och som kan kontrolleras, ger förväntningar hos 

individen om framtida framgångar. Detta skulle i sin tur ge bättre motivation. Tvärtemot kan 

det bli med attributioner som är ostabila, yttre och som inte kan kontrolleras, då dessa kan ge 

upphov till känslor som skam. Weiner och Graham (1999) menar att en individ som är på 
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randen till att ge upp, då det inte finns något hopp om framgång efter ett misslyckande och 

uppgivenhet har infunnit sig, måste hitta stabila attributioner till att förklara misslyckandena. 

Skulle det vara så att individen inte ser misslyckande som ett alternativ, ser framgångar 

framför sig, är optimistisk, kan det däremot vara bra att kunna gå tillbaka och leta upp de 

instabila attributioner som gjorts, för att kunna vara förberedd inför dem i framtiden (Weiner 

& Graham, 1999). 

 

Tidigare forskning 

Ett instrument som kan användas i studier av motivation är Pelletier, Fortier, Vallerand, 

Tuson, Briere och Blais (1995) Sport Motivation Scale (SMS). Instrumentet var ursprungligen 

ett franskt verktyg för att mäta motivation i förhållande till idrott, och som Pelletier med 

kollegor (1995) gjorde om till en engelsk version. De gjorde två studier, varav första studien 

sågs som experimentell, då SMS översattes till engelska och testades för första gången på 593 

universitetsidrottare. Den andra studien utfördes på 50 fotbollsspelare för att testa stabiliteten 

på instrumentets engelska version. Efter dessa tester kunde instrumentet ses med stor 

reliabilitet och validitet (Pelletier, et al., 1995). SMS baseras på Deci och Ryans (1985) 

Cognitive Evaluation Theory.  

 

Enligt tidigare forskning av Sarmento, Catita och Fonseca (2008), där de undersökte Proffs, 

Semiproffs och Amatörer inom fotboll, så fanns det ingen skillnad i typ av motivation sett till 

den tävlingsnivån de spelade på. Amatörerna upplevde dock en högre grad av Amotivation 

jämfört med Proffsen, samt att deras kompetens var stabilare. Amatörerna visade en lägre 

grad av identifierad reglering. Semiproffsen och Proffsen visade sig ha en högre grad av 

introjected reglering jämfört med Amatörer, då de spelade fotboll för att öka sin kompetens 

genom att lära och förbättra sig (Sarmento, et al., 2008).  

 

I en studie av Mallett och Hanrahan (2004) användes en kvalitativ utgångspunkt där 

elitidrottare undersöktes. I enlighet med SDT så spelar den upplevda kompetensen hos 

individen en stor roll. Deras deltagare var uppgiftsorienterade och fokuserade på att förbättra 

prestationen, vilket ledde till att de hade en mer inre och självbestämd typ av motivation. De 

upplevde att priser och yttre belöningar gjorde att de kände en stor kompetens, vilket i sin tur 

stärkte den självbestämda typen av motivation. Därefter, att tidigare ha varit omringad av yttre 

belöningar, så blir de mer motiverade av att framstå som en ”speciell” person. Därmed 

övergår förklaringar till att bli mer inre upplevda orsaker. Deltagarna i denna studie hade ett 
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flertal personliga mål som förklaring till att de idrottade. Framförallt handlade det om att 

förbättra och uppnå dessa mål, som motiverade dem. Deras slutsats i studien handlar om att 

idrottarnas egna tränare ska fostra den upplevda kompetensen hos individen genom att sätta 

mål som ska uppnås. Tränarna ska överhuvudtaget vara uppmärksamma på vilka typer av 

motivation som finns, och vad som påverkas dessa. De mål som tränare ska sätta upp med 

sina adepter ska vara uppnåeliga och de ska se till att förbättra den egna prestationen, samt 

även vara konstruerade efter att vinna över motståndarna (Mallett & Hanrahan, 2004). 

Liknande resultat kom även Hodge, Allen och Smellie (2008) fram till i en studie med 373 

deltagare från sex av de största sporterna i World Masters Games, då den visade att de hade 

en dominerande inre motivation och kände en glädje i det de gjorde. De kände en stor 

förmåga och tillhörighet till sin sport. Inre motivation, glädje, engagemang, upplevd förmåga 

och tillhörighet var de faktorer som positivt påverkade deras deltagande i sporten (Hodge, et 

al., 2008). 

 

Alexandris, Tsorbatzoudis och Grouios (2002) undersökte 257 vuxna som deltog i någon form 

av idrott på amatörnivå. De kom fram till att interpersonella begränsningar gjorde individen 

omotiverad och i övrigt hade en stor påverkan på motivationen och beteendet. Så indirekt 

påverkar interpersonella begränsningar hos individen beteendet, genom sin negativa påverkan 

på motivationen. De upptäckte ett positivt samband mellan motivation och deltagande i idrott 

(Alexandris, et al., 2002).  

 

En undersökning som gjordes för att se ålderns påverkan på motivation och deltagande i idrott 

kommer från Reed och Cox (2007), som visade att äldre människors (50-92år) deltagande i 

tävlingsidrott till stor del handlar om en inre motivation och identifierad reglering, då de vill 

förbättra sig fysiskt på olika plan. Yttre motivation har en mycket mindre påverkan, men finns 

ändå där. Deras slutsats var att det finns en skillnad i motivation i de olika åldrarna som 

ingick i studien (Reed & Cox, 2007). Ullrich-French och Smith (2009) utförde en studie av 

fotbollsspelare i åldrarna 10 till 14 år. En ökad upplevd kompetens, samt yttre orsaker som 

föräldrar och relationer till vänner, hade en stark påverkan på deltagandet. Slutsatsen var att 

relationerna till föräldrar och bekantskapskretsen var viktiga faktorer för fortsatt deltagande i 

fotbollen.  

 

Med de teorier som redovisats och den tidigare forskning som lagts fram har följande syfte 

utarbetats för att undersöka motivation och attribution i förhållande till prestation. 
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Syfte 

Syftet är att undersöka och jämföra motivationen hos amatör- och elitfotbollsspelare mot 

bakgrund av ålder, prestationsnivå och attribuering. 

 

Frågeställningar 

1. Skiljer sig motivationen åt mellan elitidrottare och amatöridrottare? 

2. Attribuerar elitidrottare och amatöridrottare olika? 

3. Påverkar ålder motivation? 

 

Metod 

Försökspersoner  

I studien ingick 32 informanter i åldrarna 18-29 år (M=20.94; SD=3.56) från två 

fotbollsföreningar och deras herrseniorer. Ett fotbollslag spelar i de lägre divisionerna, som 

ska representera amatörspelare (n=16), och ett lag som spelar i de högre divisionerna och ska 

representera elitspelare (n=16). Amatörlaget var i åldrarna 20-29 år (M=23.8; SD=2.88), och 

spelar i den lägsta divisionen bland de halländska serierna. Det elitlag som valts ut är 

fotbollsföreningens Utvecklingslag i åldrarna 18-19 år (M=18.06; SD=0.57) och spelar i en 

elitserie. Sammanlagt delades 50 enkäter ut till informanter. Studien använde sig av ett 

tillgänglighetsurval, då de individer som fanns tillgängliga vid tillfället deltog i studien.  

 

Instrument  

Instrumentet som använts i denna undersökning bestod av två olika delar (se bilaga 2). 

Enkäten omfattade  totalt 40 frågor. De 28 första frågorna bestod av det sen tidigare 

utarbetade och erkända instrumentet The Sport Motivation Scale (SMS) (Pelletier, et al,. 

1995). I SMS ingår sju olika kategorier: Inre motivation, inre motivation till kunskap, inre 

motivation mot åstadkommande, inre motivation till att uppleva stimulation, yttre motivation, 

yttre kontroll, introjection, identifikation och sista kategorin är amotivation. Frågorna och 

påståendena översattes fritt till svenska och skattades på en ordinalskala från ett till sju, där ett 

motsvarade ”Instämmer ej” och sju motsvarade ”Instämmer helt”. Däremellan finns också 

”Instämmer lite”, ”Instämmer något” och ”Instämmer mycket”. 

 

Den andra delen och de tolv sista frågorna var egenhändigt konstruerade då aspekterna från 

Heiders (1958; ref. i Weinberg & Gould, 2007) Attributionsteori var intressant att studera i 

samband med motivation. De tolv frågorna var uppdelade i kategorierna vinst och förlust efter 
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idrottsprestationer. Deltagarna skall gå tillbaks och minnas vilka attributioner de gör efter 

respektive utgång på t.ex. en fotbollsmatch. I varje av de sex frågorna följs mönstret från 

Attributionsteorin med stabilitet, kontroll och orsak. Dessa frågor har som ändamål att se hur 

deltagarna tänker efter match för att motivera och hålla motivationen uppe inför framtiden. 

Påståendena skattas likadant som i föregående med en ordinalskala från ett till sju, där ett 

motsvarade ”Instämmer inte alls” och sju motsvarade ”Instämmer helt”. Däremellan finns 

också ”Instämmer lite”, ”Instämmer något” och ”Instämmer mycket”. 

 

Procedur  

Kontakt togs med en amatörförening och en elitförening inom fotboll för att delta i 

undersökningen, och vecka 20 bestämdes för respektive förening för att komma och dela ut 

enkäterna till de tilltänkta deltagarna. Det delades ut 25 enkäter till amatörlaget direkt efter 

träningen på tisdagen och de samlades in kommande torsdag före träningstillfället. Resterande 

25 enkäter delades ut till elitlaget direkt efter träning på torsdagen och samlades in direkt efter 

ifyllandet. Det interna bortfallet var tolv stycken enkäter som inte var korrekt ifyllda och det 

externa bortfallet uppgick till sex stycken enkäter. Det totala bortfallet uppgick till 36%. 

Enkäterna (se bilaga 1 och 2) delades ut personligen och det var frivilligt att delta för de som 

var över 18 år och ville vara med i undersökningen under avsatt tid. Försättsbladet (se bilaga 

1) till enkäten i denna studie innehöll information om studien och dess syfte. Information om 

undersökningsledarna fanns med, samt etiska aspekter, anonymitet, frivillighet och hur 

enkäterna förvarades efteråt. Till sist fanns kontaktinformation till studiens författare med, 

samt till handledaren för undersökningen. Deltagarna informerades om att det var helt 

anonymt att fylla i enkäten och att de även skulle ta del av den viktiga informationen som 

fanns på försättsbladet. Elitlaget hade möjligheten att ställa frågor om undersökningen då 

undersökningsledarna fanns på plats, och amatörlaget fick chansen att ställa frågor i samband 

med att enkäterna delades ut. Deltagarna blev informerade om att resultaten skulle behandlas 

strikt konfidentiellt, samt även att de när som helst kunde avbryta undersökningen. 

Informanterna fick ange sin ålder och delades in i grupper beroende på om de tillhörde 

gruppen amatör eller elit. 

 

Dataanalys  

Dataanalysen genomfördes med Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Testerna 

som genomfördes var ett oberoende t-test, samt Pearson’s korrelationstest. Signifikansnivån 

sattes till p=<0.05. 
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Resultat 

 

Tabell 1. En jämförelse av motivation mellan amatör och elit. 

         Amatör                  Elit 

  M SD M SD t df p 

Inre Motivation 56.4  14.5 72.1 10.9 3.5   30 0.002 

Yttre Motivation 33.6  11.0 40.3 10.3 1.8   30 0.086 

Amotivation  7.0   5.5 12.0  5.2 2.6   30 0.013 

 

Gruppen elit rapporterade en signifikant högre inre motivation till att delta i fotboll jämfört 

med gruppen amatör. Gruppen elit rapporterade dessutom en signifikant högre amotivation till 

att delta i fotboll jämfört med gruppen amatör. Resultatet visade inte på några signifikanta 

skillnader mellan eliten och amatörer i kategorin Yttre Motivation. 

 

Resultatet visade inte några signifikanta skillnader mellan elit och amatör i kategorierna Stabil 

och Instabil Attribuering. 

  

Tabell 3. En jämförelse av motivation, attribution och ålder. 

         Ålder (18-29år) 

r  df  p 

Inre Motivation -0.472**  30 0.006 

Yttre Motivation -0.313  30 0.081 

Amotivation -0.443*  30 0.011 

Stabil Attribuering -0.087  30 0.635 

Instabil Attribuering -0.333  30 0.063 

*Ett signifikant samband finns på nivå 0.05. 

**Ett signifikant samband finns på nivå 0.01. 

 

Korrelationstestet (Pearson’s r) visade att det förelåg ett negativt signifikant samband mellan 

ålder och Amotivation, r(30)=-0.443, p<0.05. Ju äldre individen var, desto lägre skattade de 

sig på kategorin Amotivation. (De yngre personerna upplevde alltså en högre grad av 

Amotivation än de äldre.) Korrelationstestet visade också att det förelåg ett negativt 

signifikant samband mellan ålder och Inre Motivation, r(30)=-0.472, p<0.01. Ju äldre 

individen var, desto lägre skattade de sig på kategorin Inre Motivation. (De yngre personerna 
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var de som upplevde en större inre motivation till sitt deltagande.) I kategorierna Yttre 

Motivation, Stabil- och Instabil Attribuering förekom inga signifikanta samband vad gäller 

ålder.  

 

Diskussion 

 

Syftet var att undersöka och jämföra motivationen hos amatör- och elitfotbollsspelare mot 

bakgrund av ålder, prestationsnivå och attribuering. 

 

Prestationsnivå 

Enligt Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985) så har individer ett behov av att känna 

att de bestämmer och har full kontroll, att de är självbestämmande, samt att de känner sig 

kompetenta i sin omgivning. Den upplevda kompetensen och graden av självbestämmande 

hos individen skapar den typ av motivation som infinner sig. Förevarande studie visade en 

signifikant skillnad mellan grupperna amatör och elit, där eliten skattade sin inre motivation 

högre. Detta skulle kunna betyda att de känner en större upplevd kompetens och en högre 

grad av självbestämmande än amatörerna. Att det är så här skulle i så fall också kunna visa på 

att elitfotbollsspelare inte upplever strävan efter yttre belöningar som något negativt. Det är 

något som Treasure (2007) med kollegor nämner, då de menar att elitidrottare inte bara styrs 

av yttre belöningar utan också av en inre motivation. Det är inte så som många kan tro, att 

elitfotbollsspelare känner en enbart större yttre motivation p.g.a. alla de belöningar som finns 

inom verksamheten. Tidigare forskning av Sarmento, Catita och Fonseca (2008) visade dock 

att det inte fanns någon skillnad på motivationen i förhållande till tävlingsnivå. Varför detta 

resultat visar på något annat är svårt att säga. Troligtvis kan det ha att göra med nationella, 

kulturella eller geografiska skillnader. Amatörerna i Sarmento med kollegors (2008) studie 

upplevde dock en högre grad av amotivation än eliten. Förevarande studie visade på ett helt 

annat samband där eliten skattade sin amotivation till att spela fotboll högre än amatörerna. 

Denna amotivation ligger å sin sida helt i linje med vad många kanske tror om elitidrottare 

och den press som finns på dem. Att elitidrottare känner en hög inre motivation till sin idrott 

samtidigt som de upplever att de inte riktigt vet varför de deltar är något som tidigare 

forskning av Mallet och Hanrahan (2004) visar. Deras forskning antydde att elitidrottare hade 

en hög grad av självbestämmande, även fast de befann sig i en värld av yttre belöningar som 

egentligen ska underminera denna typ av beteende och inre motivation. Dock kan detta delvis 

ekonomiska oberoende leda till att yttre belöningar glöms bort och istället ligger fokus på att 
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vilja framstå som en ”speciell” person. På så sätt övergår motivationen till att bli en inre 

strävan efter framgång. Det skulle kunna förklara det tvetydliga förhållandet om att eliten 

både känner en hög inre motivation samtidigt som de har en amotivation till sitt deltagande. 

På något sätt måste det finnas fler faktorer som kan förklara att den inre motivationen faktiskt 

är stark hos elitfotbollsspelare. Emellertid skulle det inte gå att säga att elitidrottare inom 

fotboll har en bättre eller större motivation än amatörer. Inte heller går det att säga att de har 

en annan typ av motivation eftersom alla förmodligen har motivation i någon form. Dock 

upplever elitfotbollsspelare det som att vissa aspekter av deras motivation är intensivare och 

på så sätt visar sig vara mer närvarande än hos amatörerna. 

 

Deci och Ryan (1985) menar att amatörer ofta har en stor inre motivation och det ”tuffa” 

klimat som finns bland elitidrottarna, med yttre belöningar och ett kontrollbehov från tränare, 

kan underminera deltagandet i idrott. Att pressen på eliten fick dem att känna en högre 

amotivation än amatörer visade förevarande forskning, men samtidigt upptäcktes det att eliten 

även hade en större inre motivation, vilket då motbevisar tidigare forskning. Forskning från 

Hodge, Allen och Smellie (2008) intygar också på detta förhållande. Amatörerna där hade ett 

liknande mönster, och det är förklarligt eftersom de förmodligen spelar för nöjets skull. Dock 

har vi fortfarande skillnaden i förevarande studie att amatörer visade en lägre inre motivation 

än eliten, samtidigt som de upplevde en mindre amotivation. Amatörer måste uppleva något 

som gör att deras inre motivation inte är lika stor som många tror, och kanske är det bristen på 

utmaningar. Det måste samtidigt finnas ytterligare saker i amatörens deltagande som gör att 

förhållandet är som det är. Tidigare forskning visar att den inre motivationen hos amatörer 

kan undermineras av de interpersonella begränsningar som individen kan känna (Alexandris, 

Tsorbatzoudis & Grouios 2002), vilket den lägre skattningen hos amatörer kan ha resulterat i. 

Att känna inom sig att ens kompetens inte riktigt räcker till är alltså något som kan ha infunnit 

sig hos amatörgruppen i förevarande studie. Press kan komma från många olika håll, som t.ex. 

klubben, tränare, föräldrar m.m. och kan också finnas på amatörnivå. Det är alltså så att det 

finns press på amatörer från olika håll, samt en känsla av att inte räcka till, som kan vara 

orsaken till deras lägre upplevda inre motivation. Samtidigt som förevarande studie delvis har 

fått rationella förklaringar till resultatet genom tidigare forskning och litteratur återstår det lite 

frågetecken till de funna skillnaderna. De tre motivationskategorierna i resultatet går att dela 

upp i mindre och precisare delar där fler aspekter av motivation finns enligt Deci och Ryan 

(1985). Detta är något som behövs göras så att det förhoppningsvis kan gå att finna ett 

tydligare resultat om hur motivationen ser ut bland fotbollsspelare på olika nivåer, så att det 
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går att integrera detta i ett ledarskap inom fotboll. Troligtvis hade detta gett en bättre träning 

för fotbollsspelare och för motivationen att bli riktigt bra på det du gör. 

 

Attribuering 

I kategorierna Inre och Yttre Attribuering fanns ingen skillnad mellan amatör- och 

elitgruppen. Detta resultat var en aning förvånansvärt, då det på något sätt förmodligen borde 

finnas en skillnad. Amatör och elit skiljer sig i motivationen och borde på något sätt också 

skilja sig vad gäller begreppet attribuering och på det vis förklaringar ges till händelser. Vad 

som påverkar amatörgruppens eller elitgruppens motivation vad gäller attribuering går därför 

inte att säga. En mer korrekt bild över dessa båda kategorier hade säkerligen kunnat 

åstadkommas med att undersökningsdeltagarna hade besvarat en enkät direkt efter en tävling. 

Ifyllandet direkt efter förlust eller vinst hade nog ökat korrektheten i deras svar, då de hade 

haft sin uppfattning om utgången och den attribuering som därpå följde, färskt i minnet. 

Attribution Theory (se figur 2), som ursprungligen kommer från Heider (1958; ref. i 

Weinberg & Gould, 2007), som ser på hur människor förklarar framgång och misslyckande, 

och som även Weiner och Graham (1999) har gett sin syn på, menar att teorin handlar om de 

upplevda orsakerna till att en händelse har uppstått. Detta kan bero på att en individ vill 

prestera oavsett prestationsnivå, och att spela på en högre nivå endast visar på små skillnader. 

Det verkar som att denna vilja att prestera oavsett nivå verkligen tar bort de eventuella 

skillnader som skulle kunna finnas. Dock borde begreppet attribuering studeras ytterligare och 

mer ingående för att på så sätt kanske finna skillnader.  

 

Inget samband hittades mellan ålder och attribuering. Där är resultatet inte lika förvånande 

fastän det kanske borde vara det. Ju äldre en person är desto mognare i tanken borde personen 

vara. Alltså borde det följa med en stabilare attribuering kan det tänkas. Så är dock inte fallet 

och det kanske behövs ett bredare åldersspann för att kunna studera detta mer ingående.  Ur 

den teoretiska modellen för Attribution Theory, (Heider, 1958; ref. i Weinberg & Gould, 

2007) kan det utläsas att prestationen påverkas av hur spelaren upplever den inre och yttre 

kontrollen och resultatet blir därefter antingen dålig eller bra. Amatörerna kan ha ingen eller 

liten press på sig, och spelar för att det är roligt eller bara för att hålla igång. Därför skulle de 

kunna uppleva en högre inre kontroll och haft en bättre attribuering. Detta var dock inget som 

förevarande studie visade, då ingen signifikant skillnad hittades. Någon praktisk användning 

av detta resultat är det svårt att spekulera om. Resultatet visar kanske på att förklaringar till 

prestationen inte är så viktigt på någon åldersnivå eller prestationsnivå. Det behöver alltså 
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ingen ledare tänka på särskilt mycket. Det är uppenbarligen också så att det behövs mer 

undersökning om attribuering. 

 

Åldersskillnader 

Tidigare forskning antyder att äldre individer har en stark inre motivation till att idrotta och att 

vilja förbättra sig själva (Reed & Cox, 2007). Yngre personer deltar mer för den sociala 

gemenskapen det ger och det speciella band som skapas med föräldrar (Ullrich-French & 

Smith, 2009). Förevarande studie visade på ett annat resultat, då det fanns ett negativt 

samband mellan ålder och Inre Motivation. Yngre personer skattade sig högre på inre 

motivation än äldre. Detta skulle betyda att yttre och sociala band inte påverkar deras 

deltagande till samma grad. Det är den inre motivationen som är en stor orsak till att de spelar 

fotboll, till skillnad från de äldre. Äldre fotbollsspelare måste ha något som gör att deras inre 

motivation är lägre än hos unga. Troligtvis kan det handla om att äldre har fler saker kretsande 

kring sig i både arbetslivet och på fritiden, så att alla diverse aktiviteter får dela på personens 

motivation. Vissa saker får mer uppmärksamhet än andra. De yngre individerna å andra sidan 

kanske bara har skolan och fotbollen på fritiden som sina intressen. De kan därför lägga ner 

mer fokus och motivation i en enda sak. Detta kanske pekar på att äldre individer måste 

prioritera bland deltagandet i diverse aktiviteter för att hitta en större inre motivation i en enda 

sak. På så sätt skulle glädjen bli större.  

 

Deci och Ryan menar ändå (1985) att sociala influenser kan ha stor påverkan på motivationen 

oavsett ålder. De yngre individerna visade en större Amotivation än de äldre, eftersom det 

fanns ett negativt samband. Alltså vet de inte riktigt varför de deltar i fotbollen i en större grad 

än de äldre. Något i aktiviteten påverkar dem negativt. Det kan vara så att vissa lag toppar och 

sätter de bästa spelarna i centrum inför matcher, men också att de känner en press från sina 

ledare att prestera. Det kan vara press från föräldrar, något som förmodligen inte äldre spelare 

har. Det faktum att det är så här borde vara en fingervisning för hur tränare troligtvis bör 

ändra sitt beteende gentemot unga, så att den yttre pressen försvinner. Deci och Ryan (1985) 

menar att deltagande i idrottsliga aktiviteter från början är inre motiverat och självbestämt. 

Det ligger helt i linje med förevarande studies resultat då det fanns ett negativt samband med 

ålder och inre motivation. Varför då yngre upplever en större amotivation och inte riktigt vet 

varför de deltar i sporten är som sagt svårt att säga. På något sätt är det förmodligen en 

negativ påverkan som följer med exempelvis diverse olika yttre belöningar och press som 

också kommer utifrån.  Detta resultat kan vara till nytta då det är av intresse att se varför 
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yngre och äldre idrottar, så att denna kunskap kan användas i vardagen för att locka fler aktiva 

i alla åldrar. Att jobba med glädjen till sporten och att delta för att individen själv vill och på 

ens egna villkor kan alltså vara något väldigt viktigt i yngre åldrar för att inte amotivation ska 

uppstå. Förevarande studie visade att den inre motivationen fanns, det handlar mer om att 

undvika en större form av amotivation. Att inget samband hittades mellan ålder och 

attribuering har det redan diskuterats lite om. Varför det är så har är svårt att säga, men det 

kan ha något att göra med tillvägagångssättet av undersökningen. Det också vara så att det 

faktiskt inte finns något samband att finna. Det viktigaste att ta ha i åtanke från resultatet av 

samband mellan ålder, motivation och attribution är att oavsett ålder måste vissa saker som 

påverkar motivation tänkas över. För att på så sätt få ut ett tillfredställande deltagande från 

individen. 

 

Metoddiskussion  

En kvantitativ utgångspunkt valdes för denna studie, då två grupper ska jämföras med 

varandra för att, som tidigare nämnts, se om det finns några skillnader eller likheter. 

Instrumentet SMS (Pelletier, et al., 1995) som använts till denna studie är ett erkänt och 

validerat instrument, som därför har stor reliabilitet och ska ha varit en stor tillgång för denna 

studie. Instrumentet översattes dock fritt till svenska, eftersom en svensk version inte hittades, 

vilket kan ha haft en påverkan på reliabiliteten. Den andra delen i studiens instrument var 

sammansatt av studiens författare utefter Attributionsteorin. Konstruktionen av denna del 

följer teorin väl huruvida individen gör attributioner efter en händelse, och beaktar även de 

aspekter som studiens författare ville få med för att studera det som ingått i studiens syfte. För 

att även få ett korrektare resultat med en större reliabilitet kan denna attributionsdel utföras 

direkt efter deltagande i idrott. Antalet försökspersoner och korrekt ifyllda enkäter var lågt, 

vilket har kunnat påverka validiteten på studien och hur generaliserbart resultatet är. Att 

studiens försökspersoner kommer från en och samma stad påverkar generaliserbarheten av 

studien, och på sin höjd kanske resultatet kan sägas gälla för fotbollslagen i detta område. För 

att kunna stärka generaliserbarheten bland Sveriges fotbollsutövare hade det behövts en större 

geografisk spridning av försökspersonerna. Allt för många icke korrekt ifyllda enkäter kom 

från den ena gruppen, och majoriteten av dessa var inte ens påbörjade. Ett intressantare 

försättsblad kan i framtiden önskas för att öka intresset av att fylla i enkäten, samt att 

undersökningsdeltagarna sitter ned vid ett bestämt tillfälle för ifyllandet. Något som också kan 

ha påverkat validitet och reliabilitet är försökspersonernas ”dagsform”, och det faktum att 

elitspelarna fyllde i sin enkät i samband med träning, medans amatörerna fick fylla i sin 
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mellan två träningstillfällen i veckan. De befann sig inte i samma atmosfär när ifyllandet 

gjordes. Den här typen av självskattningsmetoder kan också resultera i systematiska och 

slumpmässiga fel, men eftersom ett redan validerat instrument använts bör dessa minimeras 

på största möjliga sätt. Ett mer fördelaktigt sätt hade varit att ifyllandet av enkäter sker på ett 

så likt sätt som möjligt för alla informanter. Försökspersonerna valdes från den lägsta 

amatörserien och den högsta elitserien för att få med aspekter från dessa grupper, och därmed 

har studiens syfte verkligen följts för att kunna se på skillnader. Slutligen har de etiska 

aspekterna i denna studie beaktats väl, och informanterna har tydligt informerats om 

frivilligheten i sitt deltagande och sekretessen kring enkäterna. 

 

Slutsatser  

Den skillnad som upptäcktes mellan amatörgruppen och elitgruppen var i kategorierna Inre 

Motivation och Amotivation. Elitspelare inom fotboll upplever en högre grad av inre 

motivation samtidigt som de känner sig mer amotiverade än amatörer. Det samband som 

hittats i denna studie var kopplat till ålder, då kategorierna Amotivation och Inre Motivation 

befann sig i ett negativt samband med åldern på försökspersonerna. Att Amotivationen 

sjunker med stigande ålder kan bero på att det inte finns någon press på sig att lyckas, och att 

individen har funnit en självsäkerhet. Den Inre Motivationens negativa samband med ålder 

kan diskuteras, men på något sätt har yngre en större inre motivation till sitt deltagande.  

 

Förevarande studie har alltså visat att åldern påverkar den inre motivationen och 

amotivationen, samtidigt som prestationsnivån är avgörande för samma kategorier, då 

elitgruppen upplever högre nivåer av inre motivation och amotivation. Detta bör 

fotbollsvärlden beakta när de ska motivera deltagarna till lyckade prestationer och i sökandet 

och fostrandet av morgondagens fotbollsstjärnor.  

 

Implikationer 

Ledare och tränare inom fotbollen på elitnivå bör möjligen beakta att deras spelare känner en 

stark inre motivation, men att den press de utsätts för också gör att de inte riktigt är säkra på 

sitt deltagande. Likaså kan ledare för amatörer möjligtvis försöka öka glädjen i gruppen för att 

öka den inre motivationen. Dock upplever de inte samma låga grad av amotivation och är 

troligtvis inställda på fortsatt deltagande. Fotbollstränare, och ledare inom idrott, bör 

förmodligen också veta om att yngre personer i stor utsträckning inte är säkra på sitt 

deltagande i fotbollen, och upplever en större form av Amotivation. De bör troligtvis lägga 
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tyngd på att hitta glädjen i deras deltagande och inte så mycket på tävlingsresultat. Äldre 

individer, som har en mer likvärdig inre och yttre motivation till att idrotta, borde möjligen 

ges lite mer utmaningar för att aktiveras, eller för att överhuvudtaget få den möjligheten. Till 

sist handlar det om att motivationen till stor del styrs av åldern, samt att vissa former av 

motivation skiljer sig åt på tävlingsnivå, och detta bör sannolikt fotbollen ta hänsyn till när 

spelare ska motiveras till framgång. Det kan även vara av vikt att använda denna information 

för att möjligen få fler att spela fotboll. 

 

Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning krävs, där både kvantitativa och kvalitativa metoder ingår, för att få en 

djupare och klarare förståelse i frågan. Ett mer avancerat instrument, helst översatt till 

svenska, som får fram flera aspekter kan önskas för att se på tydligare mönster. Detta eftersom 

den tidigare forskningen har fått tvetydliga resultat (Mallet & Hanrahan, 2004; Sarmento, 

Catita & Fonseca, 2008; Hodge, Allen & Smellie, 2008; Alexandris, Tsorbatzoudis & 

Grouios, 2002). Eftersom ingen tidigare forskning hittades på attributionsområdet så krävs det 

mer forskning på detta område med test-retester. Det krävs en större forskning med en större 

variation och flertalet mer försökspersoner. I slutändan är det en stor fördel att studera de inre 

processerna för att förstå den mänskliga motivationen, och interaktionen mellan motivation 

och prestation i olika sporter på både amatör och elitnivå (Deci & Ryan, 1985; 2007).  
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Försättsblad                                                                                                                   Bilaga 1 
 

Undersökningsenkät för motivation 
 
Vi som ansvarar för denna studie heter Christoffer Eriksson och Martin Haglund, och är två 
högskolestudenter som läser det Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning på 
idrottspsykologi. Vi arbetar just nu med vår B-uppsats som ska handla om motivation i 
förhållande till prestation. Med hjälp av denna enkät ska vi undersöka motivationen hos 
fotbollsspelare. Studiens syfte är att se vilken typ av motivation som finns, och vad som 
påverkar denna.  
Du medverkar i denna studie, eftersom du är en aktiv fotbollspelare. 
Ingen som är under 18 år kan fylla i denna enkät, p.g.a. att vi då måste ha målsmans 
godkännande. Vidare är det helt frivilligt att delta i denna undersökning, och du kan om du 
vill avböja från att vara med här och nu. 
Deltagarna i denna studie, som fyller i en enkät, kommer att vara helt anonyma. Inte ens vi 
som jobbar med denna undersökning vet vem som fyllt i vad. Enkäterna kommer att sparas i 
ett säkert förvar och endast användas till denna undersökning. 
 

Väl mött! 
 
Kontaktuppgifter: 
Christoffer Eriksson, 0732-444306, chreri07@student.hh.se 
Martin Haglund, 0703-292750, marhag06@student.hh.se 
Handledare: 
Karin Josefsson, karin.josefsson@hh.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Undersökningsenkät                                                                                                          Bilaga 2 
 
Ange din ålder ……… 
 
Vilken nivå spelar du fotboll på?  
Amatör (div.3 och under)   
Elit (div.2 och uppåt)  
 
Varför spelar du fotboll? 
Ringa in en siffra nedan till den grad du håller med påståendet, till varför du spelar fotboll.  
 
                                                            Instämmer                                                        Instämmer 
                                                            Inte alls    Lite            Något          Mycket          Helt 
 
1. För glädjen jag får i form 1 2 3 4 5 6 7 
av spännande upplevelser. 
2. För glädjen jag känner 1 2 3 4 5 6 7 
när jag lär mig något nytt om fotboll. 
3. Jag brukade ha en bra anledning  1 2 3 4 5 6 7 
till att spela fotboll, men nu vet jag  
inte om jag ska fortsätta. 
4. För glädjen jag känner när 1 2 3 4 5 6 7 
jag lär mig en ny teknikövning. 
5. Jag vet inte längre; Jag får int- 1 2 3 4 5 6 7 
trycket av att jag inte kan lyckas 
som fotbollsspelare. 
6. För att då ser folk upp 1 2 3 4 5 6 7 
till mig. 
7. För att det är det bästa sättet 1 2 3 4 5 6 7 
att träffa människor. 
8. För att jag känner en personlig 1 2 3 4 5 6 7  
tillfredställelse när jag klarar av  
svåra övningar i träningen. 
9. För att det är nödvändigt   1 2 3 4 5 6 7 
om jag ska hålla mig i form. 
10. För prestigen av att vara 1 2 3 4 5 6 7 
en fotbollsspelare. 
11. Det är ett av de bästa sätten 1 2 3 4 5 6 7 
som jag valt för att utveckla mig  
själv som person. 
12. För glädjen jag känner när  1 2 3 4 5 6 7 
jag förbättrar mina svagheter. 
13. För upphetsningen jag känner  1 2 3 4 5 6 7 
när jag är mycket involverad 
kring fotbollen. 
 
 
 

Forts… 
 



 
 

 

                                                          Instämmer                                                          Instämmer                       
Inte Alls          Lite           Något         Mycket           Helt 

 
14. Jag måste spela fotboll  1 2 3 4 5 6 7 
så att jag kan känna mig nöjd 
över mig själv. 
15. För tillfredsställelsen jag  1 2 3 4 5 6 7 
känner när jag förbättrar mig  
som fotbollsspelare. 
16. För att folk runtomkring 1 2 3 4 5 6 7 
mig tycker det är viktigt att 
hålla sig i form. 
17. För att det är ett bra sätt att lära  1 2 3 4 5 6 7 
sig massor av saker, som jag kan  
ha nytta av senare i livet. 
18. För de intensiva känslorna 1 2 3 4 5 6 7 
jag känner när jag utövar fotboll,  
som jag gillar mycket. 
19. Jag vet inte längre; jag tror 1 2 3 4 5 6 7 
inte fotboll är min grej. 
20. För glädjen jag känner när 1 2 3 4 5 6 7 
jag lyckas med svåra finter. 
21. Jag hade skämts om jag 1 2 3 4 5 6 7 
inte tog mig tid till att 
spela fotboll. 
22. För att visa andra hur bra 1 2 3 4 5 6 7 
jag är på fotboll. 
23. För glädjen jag känner när 1 2 3 4 5 6 7 
jag lär mig nya övningar 
jag inte provat förut. 
24. För att det är det bästa sättet  1 2 3 4 5 6 7 
att hålla en god relation till mina 
vänner. 
25. Jag gillar känslan när jag är 1 2 3 4 5 6 7 
helt uppslukad av aktiviteten. 
26. För att jag måste spela  1 2 3 4 5 6 7 
fotboll regelbundet. 
27. För glädjen jag känner 1 2 3 4 5 6 7 
över att upptäcka nya sätt 
jag kan prestera på. 
28. Jag frågar mig ofta; jag ser inte  1 2 3 4 5 6 7 
ut att nå upp till mina personliga  
mål. 
 
 

Forts… 
 
 
 
 



 
 

 

  
Om ni vinner en match, känner du ofta att det beror på… 
                                                          Instämmer                                                          Instämmer 

                                               Inte Alls          Lite           Något          Mycket          Helt 
 

29. Att ni hade tur.  1 2 3 4 5 6 7 
 
30.Att ni hade kompetensen 1 2 3 4 5 6 7 
eller talangen till det. 
31. Eran fantastiska insats.  1 2 3 4 5 6 7 
 
32. Att ni hade ett lätt 1 2 3 4 5 6 7 
motstånd. 
33. Att ni hade en bra taktik 1 2 3 4 5 6 7 
under matchen. 
34. Att motståndarna hade 1 2 3 4 5 6 7 
dålig kondition. 
 
Om ni förlorar en match, känner du ofta att det beror på… 
                                                           Instämmer                                                         Instämmer 

                                                Inte Alls         Lite             Något        Mycket          Helt 
 

35. Din dåliga talang.  1 2 3 4 5 6 7 
 
36. Den dåliga coachningen.  1 2 3 4 5 6 7 
 
37. Din egen skada du har.  1 2 3 4 5 6 7 
 
38. Den dåliga planen ni 1 2 3 4 5 6 7 
spelar på. 
39. Din dåliga insats just idag.  1 2 3 4 5 6 7 
 
40. Dina lagkamraters dåliga insats.  1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
 


