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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka samband mellan lagsammanhållning och upplevt 

motivationsklimat i fotboll, samt skillnaden mellan kvinnliga och manliga fotbollsspelare i 

lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat. I studien deltog 101 fotbollspelare mellan 

15 år och 19 år (m=17.05, sd=0.93) från olika gymnasier med fotbollsinriktning i Halland. 

Lagsammanhållning mättes med 

-3 . Studiens resultat visade 

att såväl positiva som negativa samband mellan lagsammanhållning och upplevt 

motivationsklimat, samt att män och kvinnor skiljer sig i vissa kategorier av 

lagsammanhållning och motivationsklimat. Resultaten diskuteras utifrån tidigare forskning på 

området.  

Nyckelord: Fotboll, kön, lagsammanhållning, upplevt motivationsklimat  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the relation between cohesion and perceived 

motivational climate in football, and if male and female football players differs in cohesion 

and perceived motivational climate. In total 101 football players between 15 to 19 years 

(m=17.05, sd=0.93) from different high schools with a football academi participated. 

Cohesion was measured with, Group Environment Questionarie and the motivational climate 

The Perceived Motivational Climate in Sport Questionaire-

positive and negative relations between cohesion and the perceived motivational climate, and 

some differences between men and women in team cohesion and motivational climate. The 

result is discussed from previous research on the area.  
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Introduktion 

Det finns många exempel där sammanhållning i ett lag resulterat i lyckade lagprestationer. Ett 

 är en 

 att spelarna i laget erhöll framgång genom att umgås och arbeta 

tillsammans mot ett gemensamt mål (Weinberg & Gould, 2007). Vidare visar Gu, Solmon, 

Zhang och Xiang (2011) att deltagande i en organiserad fysisk gruppaktivitet är viktigt för att 

utveckla goda vanor och attityder mot fysisk aktivitet. 

De flesta lag har spelare som flyttar till andra klubbar samtidigt som det tillkommer nya 

spelare, vilket bidrar till att lagen ofta får byta laguppställning och att kvaliteten på laget kan 

variera över tid. Turman (2003) menar att det får många att ställa sig frågan hur ett lag kan 

vara riktigt framgångsrikt ena året, för att redan nästa år vara mindre framgångsrika. Turman 

(2003) menar vidare att det dessutom finns lag som har många talangfulla spelare som inte 

uppnår sina normala kapaciteter och därmed förlorar matcher och missar titlar, medan det 

samtidigt finns lag som har begränsad tillgång på talangfulla spelare men som lyckas prestera 

på en bra nivå och därmed vinner matcher och titlar. Lagsammanhållning är en faktor som 

ofta förknippats med lagprestationer och kan vara den faktor som gör att lag med mindre 

talangfulla spelare lyckas i sina respektive lag och kommer långt med sina prestationer 

(Turman, 2003). 

Motivationsklimat är ett relativt nytt område i idrottspsykologin och handlar bland annat om 

vad det är som påverkar vilket motivationsklimat (uppgiftsinriktat eller resultatinriktat klimat) 

spelaren upplever i laget eller gruppen han/hon tillhör. Studier har visat att omgivningen så 

som tränare, föräldrar och kompisar både på och utanför planen har en stor inverkan på vilken 

sorts motivationsklimat som skapas och motivation som individerna har till att idrotta 

(Keegan, Harwood , Spray & Lavallee, 2009;Vazou, Ntoumanis & Duda, 2005). 

Med avseende på ovanstående kan konstateras att lagsammanhållning och motivationsklimat 

är viktigt både för att individer ska må bra i det lag och i den miljö de befinner sig i, men även 

att lagsammanhållning och motivationsklimat kan få ett lag att prestera bättre (Reinboth & 

Duda, 2006). Därför är det av intresse att närmare studera sambandet mellan 

lagsammanhållning, motivationsklimat och skillnad mellan kvinnor och män. 
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Lagsammanhållning 

Carron, Brawley och Widmeyer (1998, ref i Gu, Solmon, Zhang & Xiang, 2011) definierar 

lagsam

en grupp håller samman och förblir sammanhållna i jakten på sina instrumentella mål 

 

översättning). 

Vidare kan gruppsammananhållning definieras som en individs känsla att tillhöra en grupp 

och hans eller hennes känslor för moralen som är kopplat till medlemskap i gruppen (Bollen 

& Hoyle,1990). 

Dessutom definierar Festinger, Schachter och Bach (1963, ref i Bollen & Hoyle, 1990) 

 

Sammanhållning kan också definieras som Gross och Martin (1952, ref i Bollen & Hoyle, 

1990) föreslår, gruppens förmåga att stå emot splittrande krafter som utgörs av omgivningen 

så som krav från publik eller från den egna klubben. 

T eoretisk referensram 

I föreliggande arbete kommer Conceptual model for group cohesion (Carron, Widemeyer & 

Brawley, 1985) och Correlates of cohesion in sport and exercise groups (Carron & 

Hausenblas, 1998) att presenteras som ramverk för lagsammanhållning. 

      Conceptual model for group cohesion 

Modellen används för att förstå lagsammanhållning och de olika faktorerna som påverkar 

utveckling av sammanhållning i en grupp eller lag (Carron, Widemeyer & Brawley, 1985) Det 

visas i Figur 1. 
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Figur 1: Conceptual model for group cohesion (Carron et al., 1985).  

I Conceptual model for group cohesion (se Figur 1) beskriver Carron et al (1985) 

sammanhållning genom 

representerar spelare/ personens uppfattning om närhet, likhet och bindandet till gruppen som 

spelaren/ personens 

uppfattning av vad som personligen motiverar att han/hon stanna kvar i gruppen. Därutöver 

redovisas två grundläggande faktorer som kan riktar individens uppfattning om gruppen åt 

 bara 

spelar i laget för gemenskapens skull och för att få umgås med vänner och kamrater (Carron 

et al., 1985). 

     Correlates of cohesion in sport and exercise groups 

Carron och Hausenblas (1998) modell används för att förstå att många olika faktorer är 

positivt relaterat till lagsammanhållning. Det visas i figur 2.  

 

 

 

 

 

Figur 2: Correlates of cohesion in sport and exercise groups (Carron & Hausenblas, 1998). 

Miljö faktorer Ledarskaps faktorer 

Lagsammanhållning 

Lag faktorer Individuella faktorer 
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Carron och Hausenblas (1998) menar att några av dessa faktorer presenteras i situationen, 

andra faktorer tar individerna med sig till gruppen, andra faktorer är associerade med 

ledarskaps aspekter och ytterligare några faktorer byggs upp inom gruppen.  

Hur miljön byggs upp i ett lag påverkar lagsammanhållning genom t.ex. vad det finns för 

normer, kontrakt som binder spelare till klubben, vilken roll i klubben spelaren/ledaren får. En 

annan faktor som utvecklar lagsammanhållning är karaktären som gruppmedlemmarna i laget 

har. Lagsammanhållningen tenderar att bli högre ju mer lika medlemmarna är varandra vad 

gäller social bakgrund, men också om individerna har lika uppfattning vad gäller attityd, 

övertygelser, vad man tror på och motiv (Carron & Hausenblas, 1998). Den tredje faktorn är 

ledarskaps faktorer. När tränare framhäver vikten av lagsammanhållning samt framgångar 

som ger en ökad lagsammanhållning är det en viktig del i utvecklandet av 

lagsammanhållning. Det är viktigt att tränare har en uppgifts orienterad aspekt på sin ledarstil 

för att det skapar större förutsättningar för att laget ska arbeta tillsammans och därmed ger det  

en snabbare och större ökning av sammanhållning i laget. Vidare är klara mål och klar 

målsättning samt strategier som kan användas viktiga för att öka sammanhållningen. Ett mer 

demokratiskt ledarskaps beteende när det gäller att ta beslut främjar lagsammanhållningen 

(Carron & Hausenblas, 1998). 

Carrons och Hausenblas (1998) menar vidare att lagfaktorn, som är den sista faktorn kan delas 

upp i fyra aspekter, vilka är: status, roller, lagnormer och kollektiv efficacy. Status innebär att 

spelare som upplever sin roll som betydelsefull upplever en högre grad av uppgiftsinriktad 

sammanhållning. Dessa viktiga roller är till exempel spelare som får starta matchen eller 

lagkapten. Kollektiv efficacy är känslan av hur varje medlem delar sin kompetens med resten 

av laget och tillsammans kunna möta krav som ställs i olika situationer (Carron och 

Hausenblas, 1998).  

T idigare Forskning 

      Lagsammanhållning och prestation 

I en studie av Rezae, Ghaffari och Zolfalifam (2009) uppvisades ett positivt samband mellan 

idrottslig prestation och lagsammanhållning samt ihärdighet. Dessutom påvisades negativa 

samband mellan sammanhållning och oklarhet bland roller. Vidare erhölls positiva samband 

mellan lagsammanhållning och ihärdighet, men det visade negativa samband till oklarhet 

bland roller. Avslutningsvis visade resultaten skillnad mellan elit och amatör fotbollsspelarna 
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i de olika variablerna. Medelvärdena var högre för lagsammanhållning, ihärdighet och 

prestation hos elitfotbollsspelarna än amatörerna men oklarhet bland roller var lägre.  

Detta menar Rezae, Ghaffari och Zolfalifam (2009) att lagsammanhållning i amerikansk 

fotboll beror på lagets samordning och betydelsen av att varje spelare i laget vet sin roll. Om 

laget är bra på att samarbeta kommer lagsammanhållningen att öka. Resultaten i studien 

visade även signifikanta resultat i tvetydighet bland roller för försvarslinjen, halfback och i 

anfallspositioner. Rezae, Ghaffari och Zolfalifam (2009) fann att tvetydighet bland roller var 

högre hos försvarslinjen och anfallspositioner än hos andra spelare. Det kan enligt Rezae, 

Ghaffari och Zolfalifam (2009) bero på att misstag och bristande fokus i anfallspositioner 

hindrar ofta laget från att göra mål. Tvärtom gäller i försvarslinjen då ett enkelt misstag eller 

brist på fokus lätt kan resultera i ett motståndarmål vilket gör att spelare i dessa positioner kan 

uppleva mer stress, därav de högre resultaten i tvetydighet bland roller. 

Roller handlar om hur individerna i laget upplever sina utdelade roller. Det är av betydelse att 

varje spelares roll är klar och tydlig samt att spelarna accepterar rollen och känner att den kan 

prestera i den rollen spelaren har (Carron & Hausenblas, 1998).  

Carron och Hausenblas (1998) har funnit ett positivt samband mellan mellan 

lagsammanhållning och gruppnormer. De menar att om sammanhållnigen i laget är högt så 

anpassar och förhåller sig medlemmarna i laget till normerna på ett bättre sätt. Det kan också 

vara tvärtom, det vill säga att gruppnormerna gör så att ett lag kan bli mer sammanhållet då 

varje medlem vet vad som gäller och ska bete sig på samma sätt i gruppen. 

Resultatet av Patterson, Carron och Loughead (2004) studie visade att idrottare i lag som hade 

starka normer vad gäller social interaktion och hög social lagsammahållning rapporterade och 

upplevde bäst prestation. Tvärtom, var den sämst rapporterade prestationen från idrottare vars 

lag karakteriserades av lägre social lagsammanhållning och starka normer vad gäller social 

interaktion. I studien framkom resultat som pekade på att högre lagsammanhållning och starka 

normer inom laget leder till bättre prestation. Vidare kom Patterson, Carron och Loughead 

(2004) fram till att förhållandet mellan lagsammanhållning, lagnormer och prestation är 

komplext och behöver undersökas ytterligare.  

     Lagsammanhållning, motiv och känslor 

Slutsatsen som dras i en studie av Lowther och Lane (2002) är att samband mellan 

lagsammanhållning och vilket humör spelarna är på, påverkar prestationen. I studien framkom 
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att vara en del av ett lag med bra sammanhållning har samband med positiva humörtillstånd. 

Lowther och Lane (2002) menar vidare att det är möjligt för individer att använda känslor av 

lagsammanhållning för att reparera negativa psykologiska känslor efter till exempel ett 

nederlag. Ett lag med bra sammanhållning ger inte bara en bra miljö för stöd och känslor för 

samhörighet, men även får det individer att känna att det finns personer som de kan förlita sig 

på. I studien framgick också att i vilket humörtillstånd spelarna befann sig i hade samband till 

prestationen, dock inte i varje match. I studien framkom bland annat att ett nedstämt humör 

visade sig ha negativa effekter på den upplevda prestationen och tvärtom. 

      Lagsammanhållning och ledarskap 

Gu, Solmon, Zhang och Xiang (2011) kom i sin studie fram till att konstruktioner som bygger 

på gruppsammanhållning hade samband med både upplevd motivation och utfall av motiv. Ju 

högre gruppsammanhållning, desto större chans var det att medlemskapet skulle göra så att 

motivationen hos deltagarna ökade. Resultatet visade också att tron på sin förmåga var den 

viktigaste faktorn i val av aktivitet, men valet utgjordes också av vad deltagarna ansåg för 

dem vara intressant, viktig och användbart. Gu et al (2011) menar att studiens resultat ger en 

större insikt hur miljön runt omkring kan byggas upp för att främja motivation i klasser som 

är fysiskt aktiva. Det är till exempel viktigt att tränare som lärare utformar uppgifter som är 

genomförbara och att deltagarna ska lyckas med uppgifterna. Det är också viktigt att för 

tränaren eller läraren att övertyga och på ett intressant sätt visa att aktiviteterna individerna 

deltar i har betydelse, det gör också att individer får intentioner att engagera sig i framtida 

aktiviteter.  

Gardner, Shields, Bredemeier och Bostrom (1996) fann signifikanta samband mellan upplevt 

ledarskapsbeteende och lagsammanhållning. Särskilt tränare som upplevdes ha höga 

resultatvärden i träning och instruktion, demokratiskt beteende, socialt stöd och positiv 

feedback samt hade låga resultat i enväldigt (diktatorisk) beteende hade lag med högre 

sammanhållning. Utifrån detta diskuterar Gardner et al (1996) vidare att träning och 

instruktioner förstärker uppgiftsrelaterad lagsammanhållning genom att hjälpa lagets 

medlemmar att fokusera mot ett gemensamt mål. Eftersom positiv feedback är beroende av ett 

lyckat genomförande (prestation) av ledarnas träning och instruktioner, så är relationen 

mellan höga nivåer av uppgiftsrelaterade faktorer och mycket positiv feedback 

sammanhängande med varandra.  
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Då Gardner et al (1996) visade att olika ledarskapsbeteenden påverkade 

lagsammanhållningen, är det också troligt med det omvända, d.v.s. det är möjligt att 

lagsammanhållningen påverkade ledarnas beteende (Gardner et al., 1996). Andra resultat av 

studien visade även att varken kön eller i vilken nivå av skola spelarna gick på, sänkte 

effekten mellan ledarskap och sammanhållning (Gardner et al., 1996).   

      Lagsammanhållning och intervention 

Resultaten i studien av Stevens och Bloom (2003)  visar att interventionsgruppen hade 

signifikant högre resultat av sammanhållning både på den sociala- och uppgiftsorienterade 

delen under interventionsperioden i jämförelse med kontrollgruppen. Socialt stöd förbättrades 

inom laget, lagets målsättning ändrades och hur man ska bete sig mot varandra inom laget. 

Stevens och Bloom (2003) diskuterar att tränare och ledare som är motiverade att förbättra 

laget och accepterar informationen som ges kan främja uppfattningen om sammanhållning i 

laget. Resultaten visade dock att dessa skillnader i resultat inte sträckte sig hela säsongen ut, 

utan skillnaderna i sammanhållning avtog när interventionen var klar.  

Senécal, Loughead och Bloom (2008) studie var att genomföra en teambuilding intervention 

som bygger på lagmålsättning för att undersöka om det höjer uppfattningen av 

sammanhållning. Senécal, Loughead och Bloom (2008) resultat visade att i slutet av säsongen 

upplevde deltagarna i experimentgruppen högre sammanhållning än deltagarna i 

kontrollgruppen. Vidare resultat visade att lagmålsättning är en bra metod för att behålla 

sammanhållningen under hela säsongen. Resultatet visade även att experimentgruppen endast 

gjorde en liten ökning av upplevd sammanhållning, men bibehöll samma nivå under hela 

säsongen. Det var kontrollgruppens sänkning av upplevd lagsammanhållning under säsongen 

som gjorde att skillnaden blev signifikant. (Senécal, Loughead och Bloom, 2008).   

Senécal, Loughead och Bloom (2008) visar också i sin studie att både individ- och grupp 

aspekter av sammanhållning är viktigt för att implementera en teambuilding intervention. Till 

exempel att individen i laget själv får sätta upp en målsättningen för laget, för att sen diskutera 

det med hela laget. Det kan öka varje lagmedlems känsla för sin personliga delaktighet i 

lagets uppgift och målsättning, men även känna sig mer accepterad som medlem i laget och 

känna sig delaktig i den social interaktionen med laget. Sammanfattningsvis pekar resultatet 

av studien på att lagmålsättning var ett effektivt teambuildings verktyg för att påverka 

sammanhållningen i idrottslagen på ett positivt sätt. 
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Prestationsmål  

Prestationsinriktade mål 
Uppgiftsinriktade mål 

Upplevd  Kompetens  

Högt upplevd förmåga/ kompetens 
Låg upplevd förmåga/ Kompetens 

Prestationsbeteende  

Prestation 
Ansträngning 
Uthållighet 
Val av uppgift 

Motivationsklimat 

Enligt Duda och whitehead (1998, ref i Heuze, Sarrazin, Masiero, Raimbault & Thomas, 

2006) struktur för omgivningen 

som ärskapad 

menar vidare att motivationsklimat delas upp i två olika dimensioner, uppgiftsinriktat 

motivationsklimat respektive resultatinriktat motivationsklimat. Uppgiftsinriktat klimat 

betonar individens ansträngning, förbättring och hur mycket medlemmarna bidrar till laget 

prestation. Dessutom betonas hur mycket alla hjälper och lär varandra samt fostrar till en 

uppgiftscentrerad miljö. Den andra inriktningen är ett resultatinriktat motivationsklimat som 

istället framhäver och betonar konkurrens, socialt rivaliserande utbyten, bestraffning av 

spelare och social jämförelse mellan spelarna. 

T eoretisk referensram 

För att bättre förstå motivationsklimat har teoretiska referensramar utvecklats. I arbetet 

kommer Achievement goal theory av Nicholls (1984) och en modell som beskriver relationen 

mellan motivationsklimat, individuella skillnader, påverkan och motivation (Ames, 1992). 

      Achievement goal theory 

Achievement goal theory har utvecklats för att lättare förstå motivationsklimat och de begrepp 

motivationsklimat innefattar. (Nicholls, 1984). Det visas i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Achievement goal theory (Nicholls 1984). 

Achievement goal theory (Nicholls, 1984) har utvecklats för att studera prestationsmål och för 

att förstå skillnader i prestationer hos individer. Teorin består av tre faktorer (se Figur 3) som 
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Uppgiftsinriktat  

klimat  

Resultatinriktat  

klimat  

Själv-‐

uppfattning  

Uppgiftsinriktad  

mål  inriktning  

påverkar varandra för att förstå en individs grad av motivation. Dessa är prestationsmål som 

delas upp i prestationsinriktade mål eller uppgiftsinriktade mål. Prestationsinriktade och 

uppgiftsinriktade mål handlar om vilka former av mål utövarna har, till exempel kan 

prestationsinriktat mål vara att en individ har målsättningen att vinna varje match medan 

uppgiftsinriktad målsättning kan vara att försöka förbättra sig själv. Upplevd kompetens kan 

också delas upp i hög nivå av upplevd förmåga/ kompetens eller låg nivå av upplevd förmåga/ 

kompetens. Prestationsbeteende är det som uppstår när prestationsmål och upplevd förmåga 

förenas. Prestationsbeteende handlar om hur individer presterar, till vilken grad individer 

anstränger sig, vilken grad av uthållighet individerna har samt även vilken sorts uppgift eller 

motståndare som väljs. Individer som har prestationsinriktade mål och har låg upplevd 

kompetens kan leda till att personen väljer en motståndare som är alldeles för dålig eller en 

uppgift som är för lätt (Duda & Hall 2001; Nicholls 1984). Duda och Hall (2001) menar att 

det är viktigt att förstå utövares motivation och innebörden av att lyckas och misslyckas. Det 

bästa sättet att undersöka detta är på individens prestationsmål och hur de interagerar med 

individens uppfattning av kompetens, självvärde eller upplevda förmåga som tillsammans 

leder till ett prestationsbeteende. 

Relationen mellan motivationsklimat, individuella skillnader , påverkan och 

motivation. 

Ames (1992) menar att relationen mellan motivationsklimat, individuella skillnader och 

effekter samt motivation är ett bra sätt att förstå motivationsklimat. Det visas i figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Relationen mellan motivationsklimat, individuella skillnader, påverkan och 

motivation (Ames, 1992) 

Resultatinriktad  

målsättning  

Påverkan   Motivation  
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Modellen visar relationer mellan motivationsklimat som delas in i två inriktningar: 

resultatinriktat och uppgiftsinriktat motivationsklimat (se Figur 4). Ames (1992) menar att ett 

uppgiftsinriktat klimat innebär att utövarna är mer inriktade på den egna förbättringen och de 

koncentrerar sig på uppgiften och inte på resultatet. Resultatinriktat klimat handlar mer om att 

individen fokuserar på resultaten och gör allt för att vinna. Målinriktning handlar till största 

del om vilka sorters mål som utövaren utgår ifrån. Även dessa mål kan delas upp i två olika 

inriktningar: prestationsinriktade mål och uppgiftsinriktade mål. Resultatinriktade mål är en 

målsättning som fokuserar på att lyckas eller att vinna, till exempel att utövaren gör allt för att 

slå sin motståndare. Uppgiftsinriktade mål är en målsättning där utövaren fokuserar på att 

förbättra sig själv samt att klara av en uppgift, till exempel att slå sitt eget personbästa. Med 

själuppfattning menar Ames (1992) hur utövaren uppfattar sig själv, prestationen eller 

omgivningen. Påverkan handlar om hur motivationsklimatet, målinriktningen samt 

självuppfattningen påverkar motivationsklimatet. Motivation handlar om hur 

motivationsklimatet, målinriktningen samt självuppfattning påverkar vilken typ av motivation 

utövaren kommer att skapa (Ames, 1992). 

      Motivationsklimat och kön 

I en studie av Miller, Roberts och Ommundsen (2003) studerades effekten av 

motivationsklimat på sportsmanship mellan pojkar och flickor, där resultatet visade att både 

män och kvinnor upplevde att tränaren använder sig av samma kriterier vid framgångsrika och 

vid misslyckade situationer. Därmed upplever utövarna att samma kultur fostras i idrotten så 

väl för flickor som för pojkar. Vidare fann Stornes och Ommundsen (2004) att utövare som 

hade uppgiftsinriktade mål upplevde sitt motivationsklimat som uppgiftsinriktat, samt att de 

även visade höga nivåer av sportsmanship och fair play. Medan de som hade 

prestationsinriktade mål upplevde sitt motivationsklimat som prestationsinriktat vilket ofta 

ledde till osportsligt beteende och mindre respekt för sociala sammanhang, motståndare, 

regler och domare. Detta stöds även av (Duda, Olson & Templin 1991; Dunn & Dunn 1999; 

Kavussanu & Roberts, 2001; Nicholls, 1984). 

Murcia, Gimeno och Coll (2008) studerade relationen mellan upplevt motivationsklimat, 

målorientering och flow hos män och kvinnor. Resultatet visade att män var mer ego 

orienterade i sin målsättning samt att det var mer troligt att de deltog i ett resultatinriktat 

klimat. Kvinnor rapporterade att de var mer uppgiftsorienterade i sin målsättning och att de 
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upplevde att de deltog i ett uppgiftsinriktat klimat. Vidare fann de inga skillnader mellan kön 

och flow. 

      Motivationsklimat och välbefinnande 

Studien av Kavussanu (2006) visade att uppgiftsinriktad motivation och uppgiftsinriktat 

klimat leder till en förbättring av socialt beteendet, men även att resultatinriktad motivation 

och motivationsklimat kan leda till en högre grad av icke socialt beteende bland idrottare. 

Som slutsats menar Kavussanu (2006) att idrottsutövare blir mer socialt inriktade mot 

varandra ifall de befinner sig i ett uppgiftsinriktat motivationsklimat. 

Boixadós, Cruz, Torregrosa och Valiente (2004) fann att ett uppgiftsinriktat klimat var 

positivt relaterat till hur nöjda spelarna var i träningssammanhang och hur de upplevde sin 

förmåga. Spelarna upplevde att det var roligt att delta vid träningar samt vara tillsammans 

med laget, men samtidigt uppleva att deras förmåga var hög. Uppgiftsinriktat klimat visade ett 

negativt samband med hårt och tufft spel. Dessutom fann Boixadós et al (2004) att 

resultatinriktat klimat var relaterat till att spelarna gör allt för att vinna eller besegra 

motståndaren. Detta styrks även av Reinboth och Duda (2006) som även fann att ett 

uppgiftsinriktat motivationsklimat främjar individernas hälsa och välfärd. Detta stärks även av 

Duda, Olson och Templin (1991), Dunn och Dunn (1999), Kavussanu och Roberts (2001) 

som fann att resultatinriktat klimat gör att utövarna troligtvis kommer att använda sig av 

osportsligt och aggressivt beteende samt att de är mer benägna till att fuska för att vinna. 

Reinboth och Duda (2006) fann att uppgiftsinriktat klimat höjer nivån av nöjdhet hos 

deltagarna, höjer den upplevda kompetensen samt att deltagarna känner att de är andra i laget 

som känner och upplever uppgiften på liknande sätt. Dessutom påpekades att ett 

uppgiftsinriktat klimat ska fostras för att främja välbefinnandet i gruppen. Reinboth och Duda 

(2006) menar vidare att den sociala omgivningen ligger till grund för individernas behov och 

det motivationsklimat som skapas. Detta styrks även i studier av (Ntoumanis, 2001; Reinboth 

& Duda, 2004; Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004; Sarrazin, Guillet, & Cury, 2001). I dessa 

studier fann de även att det är viktigt att fostra ett varierande motivationsklimat för att 

motverka eventuell skada för utövarens hälsa. 

      Motivationsklimat och Prestation 

Smith, Smoll och Cumming (2007) visade i sin studie att idrottsutövare som upplevde att 

tränaren gav positiv och uppmuntrande feedback efter en misslyckad och en lyckad prestation, 
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men ändå inte ignorerade misstagen, Gjorde att utövarna upplevde ett uppgiftsinriktat 

motivationsklimat. Detta styrks även av Newton och Duda (1999). 

I en studie av Duda och Hall (2001) visade att individer som är resultatinriktade jämför sig 

med andra och gör allt för att vinna och prestera bättre än motståndarna, deras upplevda 

förmåga påverkas därför av hur de presterar i jämförelse med andra. Uppgiftsinriktade 

idrottare däremot, är individer som istället jämför sig med sig själva och försöker hela tiden 

förbättra sig själva genom att jämföra med sina tidigare prestationer. Enligt Duda och Hall 

(2001) kan en individ både ha uppgifts- och resultatinriktade mål. En simmare som till 

exempel vill vinna den kommande distriktstävlingen men som även vill slå sitt personbästa är 

ett exempel på det. 

 

      Lagsammanhållning och motivationsklimat 

Heuzé, Sarrazin, Masiero, Raimbult och Thomas (2006) visade att utövare som upplevde att 

uppgifterna som kräver resultatinriktat klimat även upplever låg nivå av sammanhållning. I ett 

uppgiftsinriktat klimat utvecklades låg upplevelse av stress och press samt också uppgifts 

sammanhållning, medan resultatinriktat motivationsklimat höjde nivån av upplevd stress och 

press, samt uppgiftsinriktad sammanhållning (Heuzé et al., 2006). Reinboth och Duda (2006) 

fann i sin studie ett positivt samband mellan uppgiftsinriktat klimat och uppgiftsinriktad 

lagsammanhållning som till exempel hur laget samarbetar. Vidare fanns också ett negativt 

samband mellan resultatinriktat klimat och lagsammanhållning, men också ett negativt 

samband mellan resultatinriktat klimat och lagsammanhållning. Resultatinriktat klimat sänker 

känslan av tillhörighet, uppfattat egen värde samt även stöd från tränare och gruppen. Detta 

leder senare till att utövarna inte känner samma energi och ansträngning till uppgiften 

(Reinboth och Duda, 2006). 

 

Således kan konstateras att motivationsklimat och lagsammanhållning är relaterat till varandra 

(Reinboth & Duda, 2006). Det kan konstateras att resultatinriktat motivationsklimat är 

negativt relaterat till lagsammanhållningen, medan uppgiftsinriktat motivationsklimat är 

positivt relaterat till lagsammanhållning (Heuzé et al., 2006). Studier har visat att det inte 

finns några större skillnader i hur män och kvinnor upplever motivationsklimat och 

lagsammanhållning, dock har det i vissa fall visat sig att män kan uppleva högre nivå av 

resultatinriktat motivationsklimat och ser sig därmed som mer tävlingsinriktade, medan 

kvinnor upplever högre nivå av uppgiftsinriktat motivationsklimat. 
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Syfte 

Syftet med studien är att studera samband mellan lagsammanhållning och motivationsklimatet 

hos fotbollsspelande flickor och pojkar. Vidare studeras om flickor och pojkar skiljer sig 

angående lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat. 

Metod 

Informanter 

I studien deltog 101 informanter, varav 58 män och 43 kvinnor. Åldern varierade mellan 15 år 

och 19 år (m=17.05, sd=0.93). Informanterna var elever på olika skolor med fotbollsinriktning 

i Halland. De har varit aktiva fotbollsspelare i allt från 5 till 14 år.  

Instrument 

, (Carron, Brawley 

& Widmeyer, 1998, ref i Carron et al., 2003) och The Perceived Motivational Climate in 

Sport Questionarie-3 (PMCSQ-3), (Newton, Duda & Yin, 2000). 

GEQ (se bilaga 1) är ett frågeformulär som består av 18 frågor. Det finns totalt fyra aspekter 

dividens attraktion till gruppen-  (ATGS, Cronbach Alpha 

värde 64) -  (ATGU, Cronbach Alpha värde 75), 

-  (GIS, Cronbach Alpha värde 76) -  

(GIU, Cronbach Alpha värde 70). Frågorna besvaras med hjälp en likertskala mellan ett till 

s sociala 

 systematiskt 

utvecklat för att garantera validitet och reliabilitet i svaren som ges (Carron, Brawley & 

Widmeyer, 1998, ref i Carron et al., 2003).  

PMCSQ-3 (se bilaga 2) är ett frågeformulär som består av 38 frågor (Newton, Duda & Yin, 

2000). 

 PMCSQ-3 

är en vidareutveckling av PMCSQ-2 (Reinboth & Duda, 2004). PMCSQ-2 mäter i vilken grad 

personer upplever att deras respektive lags motivationsklimat kännetecknas i termer av två 

högre dimensioner (uppgifts- och resultatorienterade klimat). Uppgiftsorienterade klimatet 
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delas in i  (S) (F)

(VR) (FA). Resultatinriktade klimatet delas in i tre 

(BM)   (OE) 

(RL). Då PMCSQ-3 är ett nytt frågeformulär finns ingen reliabilitet 

dokumenterad, men den är utvecklad från PMCSQ-2 som har Cronbach Alpha värden på 

resultaorienteringsdimensionen.87 och uppgiftorienteringsdimensionen .88 (Newton, Duda & 

Yin, 2000). 

Procedur 

Kontakt togs med respektive skola och lärare i form av mail där vi förklarade syftet med 

studien och frågade om de ville delta. Utifrån detta bestämdes sedan tid och plats för 

datainsamlingen. Datainsamlingen skedde sedan i form av personlig distribuering, vid 

datainsamlingen informerade vi både muntligen samt via informationsbrev (Bilaga 3) om 

studiens syfte och etik där vi garanterar konfidentialitet och förklarade att studien var frivillig 

att delta i och att de kan hoppa av när de vill under studiens gång. Direkt efter informanterna 

fyllt i formulären så samlades de in igen. Studien använde oss av ett kluster och 

bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008). Externa bortfall förekom då alla individer 

var frånvarande från träningar eller lektioner där datainsamlingen skulle ske. Inga interna 

bortfall förekom. Alla deltagare fyllde i frågeformulären antingen innan och efter 

träning/lektion. Frågeformulären tog cirka 10 till 15 minuter att fylla i.  

Analysmetod 

Data analyserades med hjälp av programmet SPSS.  användes för att undersöka 

samband mellan lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat och envägs ANOVA test 

för att undersöka skillnad mellan män och kvinnor i hur de upplever lagsammanhållning och 

motivationsklimat. 
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Resultat 

Tabell 1: Samband (pearsons r) mellan de olika dimensionerna av GEQ och PMCSQ-3. 

(n=101) 

* p < 0,05; ** p < 0,01. 

Uppgiftsinriktat motivationsklimat och lagsammanhållning 

I Tabell 1 visas det ett positivt samband mellan samarbetsinlärning och individens attraktion 

till gruppen- uppgift, samarbetsinlärning och grupp integration- uppgift, samt 

samarbetsinlärning och grupp integration- socialt. 

Tabell 1 visar även positiva samband mellan viktig roll och individens attraktion till gruppen- 

uppgift, viktig roll och individens attraktion till gruppen- socialt, samt viktig roll och grupp 

integration- uppgift. Vidare visar den även positiva samband mellan förbättring och 

individens attraktion till gruppen- uppgift, samt förbättring och grupp integration- uppgift. 

I tabell 1 går det även att urskilja positiva samband mellan förstärkning av ansträngning och 

individens attraktion till gruppen- uppgift, förstärkning av ansträngning och individens 

attraktion till gruppen- socialt, samt förstärkning av ansträngning och grupp integration- 

uppgift.  Högre värden av samarbetsinlärning, viktig roll, förbättring samt förstärkning av 

ansträngning medför högre värden av individens attraktion till gruppen- Uppgift, individens 

attraktion till gruppen socialt, grupp integration- uppgift och grupp integration- socialt. 

 

 S BM OE VR RL F FA ATGU ATGS GIU GIS 

S 1           

BM -,017 1          

OE -,169 ,557** 1         

VR ,574** -,243* -,419** 1        

RL -,127 ,654** ,647** -,244* 1       

F ,637** -,001 -,243* ,627** -,091 1      

FA ,414** -,149 -,411** ,584** -,157 ,647** 1     

ATGU ,308** -,201* -,353** ,260** -,302** ,325** ,232* 1    

 ATGS ,190 -,118 -,170 ,275** -,099 ,118 ,236* ,224* 1   

GIU ,394** -,414** -,530** ,353** -,559** ,387** ,323** ,427** ,254* 1  

GIS ,217* -,104 -,134 ,187 -,018 ,185 ,104 ,237* ,145 ,271** 1 
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Resultatinriktat motivationsklimat och lagsammanhållning 

Tabell 1 visar även negativa samband mellan bestraffning för misstag och individens 

attraktion till gruppen- uppgift samt bestraffning för misstag och gruppintegration- uppgift.  

Där visas även negativa samband mellan ojämlikt erkännande och individens attraktion till 

gruppen- uppgift, samt ojämlikt erkännande och grupp integration- uppgift. Vidare visades 

även negativa samband mellan rivalitet inom laget och individens attraktion till gruppen- 

uppgift, samt rivalitet inom laget och grupp integration- uppgift. Högre värde av bestraffning 

för misstag, ojämlikt erkännande samt rivalitet inom laget medför lägre värden av individens 

attraktion till gruppen- uppgift och grupp integration- uppgift. 

Kön, lagsammanhållning och motivationsklimat 

Tabell 2: Flickors och pojkars värden på upplevt motivationsklimat och lagsammanhållning 

(n=101) 

 Män  Kvinnor     
 M SD M SD F DF   P 
S 3,58 0,59 3,43 0,70 1,36 1/99 0,25 
BM 2,56 0,68 2,32 0,59 3,58 1/99 0,06 
OE 2,90 0,98 2,61 0,99 2,15 1/99 0,15 
VR 3,59 0,71 3,53 0,72 0,20 1/99 0,66 
RL 2,75 0,66 2,37 0,64 8,00 1/99 0,006 
F 3,77 0,68 3,37 0,79 7,15 1/99 0,009 
FA 3,81 0,62 3,62 0,60 2,20 1/99 0,14 
ATGU 5,59 1,80 6,36 1,49 5,13 1/99 0,03 
ATGS 6,41 1,55 6,00 1,36 2,10 1/99 0,15 
GIU 5,56 1,15 5,59 1,03 0,01 1/99 0,91 
GIS 5,41 0,96 5,25 1,09 0,61 1/99 0,44 
 

Resultaten i Tabell 2 visade att män rapporterade högre nivåer av rivalitet inom laget än 

kvinnor. Tabellen visade även att män upplevde högre nivå av förbättring än kvinnor. Vidare 

visades även att kvinnor upplevde högre nivå av attraktion till gruppen- uppgift än vad 

männen gjorde. Tabell 2 påvisade även en tendens till att männen upplevde högre nivå av 

bestraffning för misstag än vad kvinnorna. 

Diskussion 

Syftet med studien är att studera samband mellan lagsammanhållning och motivationsklimatet 

hos fotbollsspelande flickor och pojkar. Vidare studeras om flickor och pojkar skiljer sig 

angående lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat. 
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Uppgiftsinriktat motivationsklimat och lagsammanhållning 

Resultaten i denna studie visar ett positivt samband mellan samarbetsinlärning och individens 

attraktion till gruppen- uppgift, grupp integration- uppgift och grupp integration- socialt. Detta 

stärks av Heuze et al (2006) som visade att uppgifter som kräver att gruppen samarbetar, var 

positivt relaterat till både kollektivt självförtroende och uppgiftsinriktat 

motivationsklimatklimat i gruppen. Men även att uppgifter som kräver resultatinriktat klimat 

förstör lagsammanhållningen. Författarna i föreliggande studie menar att om laget har 

uppgifter som kräver att alla hjälps åt kommer de främja lagsammanhållningen. Det kan även 

vara det omvända, att om gruppen upplever att gruppens sammanhållning är hög hjälper alla i 

laget till för att lösa problem och uppgifter som de ställs inför.  Upplevelsen av låg 

sammanhållning kan tvärtom antas leda till att gruppen inte hjälper varandra lika mycket till 

att lösa uppgifter och problem. Detta stärks även av Olympiou, Jowett och Duda (2008). 

Lowther och Lane (2002) fann att känslan av samhörighet och sammarbete samt att de kan 

förlita sig på varandra var väldigt viktig för att kunna uppnå en bra nivå av 

lagsammanhållning. 

Resultaten i föreliggande studie påvisar även positiva samband mellan viktig roll och 

individens attraktion till gruppen- uppgift, individens attraktion till gruppen- socialt och grupp 

integration- uppgift. Det stärks av Heuze et al (2006) som har funnit samband mellan hur 

laget samarbetar, att alla lagmedlemmarna har en precis lika viktig roll i laget och att det i sin 

tur kunde relateras till ett uppgiftsinriktat motivationsklimat. Detta stärker resultaten i denna 

studie som visar att om alla i laget vet sin roll och tycker den är betydelsefull kommer detta 

att främja lagsammahållningen. Detta stärks också av Olympiou, Jowett och Duda (2008). 

Heuze et al (2006) fann även i sin studie två faktorer som ligger till grund för 

lagsammanhållning, individens attraktion till gruppen samt individens uppfattning av gruppen 

i sin helhet. Detta styrks av modellen correlates of cohesion in sport and exercise groups  

(Carron & Hausenblas, 1998). Som förklarar att det är 4 olika faktorer som skapar 

lagsammanhållning. Ledarskaps, individuella, miljö och lagfaktorer. 

Vidare visar resultatet i föreliggande studie även positiva samband mellan förbättring och 

individens attraktion till gruppen- uppgift och grupp integration- uppgift. Detta stärks av 

Stevens och Bloom (2003) som i sin studie fann att tränare och ledare som är motiverade att 

förbättra laget och accepterar informationen som ges kan främja uppfattningen om 

sammanhållning i laget. Heuze et al (2006) menar att sambandet mellan motivationsklimat 
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och lagsammanhållning baseras på strukturella komponenter av klimatet som skapas av 

tränare. Detta styrks även av studien gjord av Reinboth och Duda (2006) då de säger att 

tränaren har en viktig roll eftersom det är tränaren som skapar träningarna och alla situationer 

i träningen. De menar även att tränare har ett stort inflytande på utövarna. Författarna i 

föreliggande studie tolkar det som att spelare som upplever att de förbättras/ får beröm eller 

klarar en uppgift känner sig motiverad till att vara kvar i gruppen. Vidare visas att förbättring 

gör att han/hon känner närhet och är betydelsefull som en del av laget samt att han/hon vill 

vara kvar och bidra till lagets framgångar.  Detta stärks även i studier av (Ntoumanis, 2001; 

Olympiou, Jowett & Duda, 2008; Reinboth, Duda & Ntoumanis, 2004; Sarrazin, Guillet & 

Cury, 2001).  

Resultatet i föreliggande studie går det att urskilja positiva samband mellan förstärkning av 

ansträngning och individens attraktion till gruppen- uppgift, förstärkning av ansträngning och 

individens attraktion till gruppen- socialt, samt förstärkning av ansträngning och grupp 

integration- uppgift. Det visas också i studien av Rezae, Ghaffari och Zolfalifam (2009) som 

erhöll positiva samband mellan lagsammanhållning och ihärdighet. Detta styrks av Reintboth 

och duda (2004). Turman (2003) menar vidare att resultatinriktat klimat förstör 

lagsammanhållningen medan uppgiftsinriktat klimat stärker lagsammanhållningen. Studien av 

Kavussanu (2006) visade att uppgiftsinriktad motivation och uppgiftsinriktat klimat leder till 

en förbättring av socialt beteendet, men även att resultatinriktad motivation och 

motivationsklimat kan leda till en högre grad av icke socialt beteende bland idrottare. Det 

tolkas av författarna i föreliggande studie att spelare som verkligen blir belönade för att de 

anstränger sig känner sig motiverade till att bidra till laget och vara kvar, samt att de känner 

att de är viktiga och hjälper till att bidra till lagets framgångar och det kan även tolkas att 

spelare känner att de spelar i ett lag där de trivs, har en hög förmåga och jobbar tillsammans. 

Detta stärks av Boixadós, Cruz, Torregrosa och Valiente (2004). Reinbotha och Duda (2006) 

menar vidare att uppgiftsinriktat klimat främjar välbefinnandet hos gruppen och individerna. 

Murcia, Gimeno och Coll (2008) fann att kvinnor som upplevde att sina mål var mer 

uppgiftsinriktade än socialt inriktade också befann sig i ett uppgiftsinriktat klimat och 

upplevde uppgiftsinriktad lagsammanhållning. Detta styrks även i studier av (Ntoumanis, 

2001; Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004; Sarrazin, Guillet & Cury, 2001). Detta stärks av 

conceptual model for group cohesion  (Carron, Widemeyer & Brawley, 1985). Där 

de beskrivs om individens vilja att bidra samt hjälpa gruppen mot framgångar. 
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Vazou, Ntoumanis och Duda (2005) fann de tre olika faktorer som påverkar vilket 

motivationsklimat som skapas. Dessa var tränare, föräldrar och kompisar. De menar vidare att 

tränaren har en viktig roll för att skapa rätt motivationsklimat så det främjar 

lagsammanhållningen och välbefinnandet för gruppen och individerna. Smith, Smoll och 

Cumming (2007) visade i sin studie att idrottsutövare som upplevde att tränaren gav positiv 

och uppmuntrande feedback efter en misslyckad och en lyckad prestation, men ändå inte 

ignorerade misstagen, gjorde att utövarna upplevde ett uppgiftsinriktat motivationsklimat. 

Uppgiftsinriktat motivationsklimat stärker även lagsammanhållningen. Detta styrks även av 

Newton och Duda (1999) och Keegan, Harwood, Spray och Lavallee (2008). 

Resultatinriktat motivationsklimat och lagsammanhållning 

I föreliggande studie visas även negativa samband mellan bestraffning för misstag och 

individens attraktion till gruppen- uppgift och grupp integration- uppgift. Gardner, Shields, 

Bredemeier och Bostrom (1996) kom i sin studie fram till att tränare som upplevdes ha höga 

resultatvärden i träning och instruktion, demokratiskt beteende, socialt stöd och positiv 

feedback samt hade låga resultat i enväldigt (diktatorisk) beteende hade lag med högre 

sammanhållning. Tvärtom så hade tränare som är diktatoriska och utgår från resultat i matcher 

och tävlingar, samt att de bestraffar vid misstag och endast berömmer vid lyckande så 

kommer det leda till ett lag med lägre lagsammanhållning och ett resultatinriktat 

motivationsklimat. Det stärks av Smith, Smoll och Cumming (2007), Newton och Duda 

(1999) och Keegan, Harwood, Spray och Lavallee (2008). Detta menar författarna i 

föreliggande studie att en tränare som bestämmer mycket själv och inte lyssnar på andras 

åsikter från till exempel spelarna, kommer med stor sannolikhet leda till ett lag med en sämre 

sammanhållning. Däremot en tränare som är lyhörd och visar att spelarnas åsikter också är 

viktiga för laget, kommer få mer sammanhållna lag. Detta styrks av Relationen mellan 

motivationsklimat, individuella skillnader samt påverkan och motivation (Ames, 1992) som 

menar att ett uppgiftsinriktat klimat innebär att utövarna är mer inriktade på den egna 

förbättringen och de koncentrerar sig på uppgiften och inte på resultatet. Resultatinriktat 

klimat handlar mer om att individen fokuserar på resultaten och gör allt för att vinna. 

Det visas i resultatet till föreliggande studie också negativa samband mellan ojämlikt 

erkännande och individens attraktion till gruppen- uppgift och grupp integration- uppgift. 

Reinboth och Duda (2006) menar vidare att upplevelsen av ett resultatinriktat 

motivationsklimat är relaterat till en lägre känsla av tillbehörighet, värde och ömsesidigt stöd 
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som sedan påverkar utövarens känsla av vitalitet och energi. Turman (2003) fann också bevis 

på att favorisering av vissa individer eller deltagare i gruppen av tränare förstör 

lagsammanhållning och gör att medlemmarna inte längre känner enlighet. Vidare menar 

Smith, Smoll och Cumming (2007) att tränare som var demokratisk, rättvisa och inte 

favoriserade eller behandlade lagmedlemmar olika så stärkte det lagsammanhållningen. Detta 

menar författarna i föreliggande studie att i lag med ett resultatinriktat motivationsklimat så 

känner inte alla spelarna att det får det stöd som behövs, de känner sig orättvist behandlade 

och mindre värda. Vidare kan tolkas att tränare har en viktig roll att skapa ett bra lagklimat 

med en mer uppgiftsinriktad betoning, då spelarna verkar trivas bättre i ett uppgiftsinriktat 

lagklimat. Detta förklaras även i Achivement goal theory (Nicholls, 1984). Som menar att det 

är viktigt att förstå utövares motivation och innebörden av att lyckas och misslyckas. Det 

bästa sättet att undersöka detta är på individens prestationsmål och hur de interagerar med 

individens uppfattning av kompetens, självvärde eller upplevda förmåga som tillsammans 

leder till ett prestationsbeteende. 

Vidare visades i föreliggande studie även negativa samband mellan rivalitet inom laget och 

individens attraktion till gruppen- uppgift och grupp integration- uppgift. Smith, Smoll och 

Cumming (2007) visade i sin studie att idrottsutövare som upplevde att tränaren gav positiv 

och uppmuntrande feedback efter en misslyckad och en lyckad prestation, men ändå inte 

ignorerade misstagen, gjorde att utövarna upplevde ett uppgiftsinriktat motivationsklimat. 

Men det sker även tvärtom att tränare som endast fokuserar på att ge positiv feedback vid 

lyckande och sedan bestraffning vid misslyckande skapar ett resultatinriktat 

motivationsklimat. Turman (2003) fann även att tränare som favoriserar vissa spelare eller 

positioner förstör lagsammanhållningen och skapar ett resultatinriktat klimat. Det tolkas av 

författarna i föreliggande studie som att det skapar rivalitet i laget eftersom alla vill synas och 

ha tränarens uppmärksamhet och bekräftelse. 

Kön, lagsammanhållning och motivationsklimat 

Resultaten i föreliggande studie visade att män upplevde högre nivåer av rivalitet inom laget 

än kvinnor. Detta stärks av studien av Murcia, Gimeno och Coll (2008) där de fann att män 

upplevde en högre grad av resultatinriktat motivationsklimat än hos kvinnor. Medan 

kvinnorna upplevde att de deltog i ett uppgiftsinriktat klimat. Detta kan relateras eftersom 

rivalitet inom laget kopplas till resultatinriktat motivationsklimat, eftersom männen upplevde 

att de deltog i ett resultatinriktat klimat som innehåller rivalitet, ojämlikhet och bestraffning. 
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Vidare visade resultaten i föreliggande studie även att män upplevde högre nivå av förbättring 

än kvinnor. Miller, Roberts och Ommundsen (2003) menar att det inte finns någon större 

skillnad mellan kön och vilket klimat som fostras utan att både män och kvinnor upplever 

klimatet som samma. Reinboth och Duda (2006) säger att tränaren har en viktig roll eftersom 

det är tränaren som skapar träningarna och alla situationer i träningen. De menar även att 

tränare har ett stort inflytande på utövarna. Det tolkas av författarna i föreliggande studie att 

det inte är någon större skillnad i förbättring hos män och kvinnor utan att upplevelsen av 

förbättring är skillnaden. Det kan även bero på att tränare för männen påpekar förbättringen 

oftare än tränarna för kvinnorna, samt att männen söker bekräftelse på sina prestationer oftare. 

Stärks även av Carron och Hausenblas (1998). 

 Vidare visades i föreliggande studie även att kvinnor upplevde högre nivå av attraktion till 

gruppen- uppgift än vad männen gjorde. Enligt Carron och Hausenblas (1998) har män 

generellt visat sig ha ett större vinst intresse och besegrande av motståndare som första 

prioritering vid medlemskap i en grupp medan kvinnor prioriterar deltagande vid tävlingar 

och interaktion med lagkamrater. Här menar författarna till föreliggande studie att kvinnorna 

känner att de fokuserar mer på gruppen och deras uppgifter medan männen fokuserar mer på 

resultatet och att vinna eller besegra motståndarna. 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes en kvantitativ forskningsstrategi för att studera  samband 

mellan lagsammanhållning och motivationsklimatet hos fotbollsspelande flickor och pojkar. 

Vidare studeras även om flickor och pojkar skiljer sig angående lagsammanhållning och 

upplevt motivationsklimat. Fördelarna med en kvantitativ studie är att den studerar samband 

eller skillnader mellan två variabler, vilket syftet var i föreliggande studie. Mitchel och Jolley 

(2009) menar att med kvantitativ forskning får man mer ytlig information om en större grupp 

individer, händelser eller situationer. Med ett stort urval blir det även lättare att generalisera 

resultaten till en större population. Det blir också lättare att samla in och analysera data/info 

då svaren det ofta är i form av siffror, vilket gör det lättare att analysera möjliga resultat, 

samband och skillnader. Dock dras inga generaliseringar i denna studie på grund av att urvalet 

inte representerar hela landets fotbollsspelare och då deltagarsiffran endast var 101 deltagare. 

Negativt med den valda forskningsstartegin är att det inte finns någon möjlighet att få en 

djupare förståelse i hur individer tänker kring lagsammanhållning och upplevt 
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motivationsklimat och inte heller hur de uppfattar skillnader mellan män och kvinnor i 

lagsammanhållning och upplevt motivationsklimat. 

Negativt med att använd

minskade bortfallet. Inga interna bortfall förekom i denna studie vilket kan bero på att 

frågeformulären lämnades ut och samlades in på plats. En annan fördel med personlig 

distribuering är att oklarhet och frågor snabbt kan besvaras om det skulle uppstå. 

Urvalet bestod av både ett bekvämlighetsurval och klusterurval. Bekvämlighetsurval handlar 

om, som namnet antyder, ett urval som går till på ett bekvämligt sätt. I klusterurval utnyttjas 

det faktum att informanterna redan finns i grupper (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Det förekom externa bortfall i studien vilket sänker validiteten. Positivt är att det inte förekom 

några interna bortfall vilket istället höjer validiteten. 

För att få en hög och bra validitet och reliabilitet så behövs det även bra mätinstrument. GEQ 

är ett väldigt beprövat instrument med hög validitet och reliabilitet som innehåller frågor som 

mäter det som avses att mäta (Carron, Brawley & Widmeyer, 1998, ref i Carron et al., 2003). 

PMCSQ-3 är dock ett relativt nytt och otestat instrument och har därmed inte så hög validitet, 

fast det bygger på PMCSQ-2 som är ett beprövat instrument med god validitet och reliabilitet 

(Newton, Duda & Yin, 2000). 

En sak som höjer reliabiliteten ytterligare är att i GEQ och PMCSQ-3 så finns det vad som 

kallas intern konsistens (Carron, Brawley & Widmeyer, 1998, ref i Carron et al., 2003; 

Newton, Duda & Yin, 2000). Hassmén och Hassmén (2008) förklarar detta med att det finns 

frågor som mäter samma sak. Styrkan med det blir att det går att jämföra frågorna som mäter 

samma sak och utvärdera svaren, får man då inte samma svar på dessa frågor så betyder det 

att något är fel.  

F ramtida forskning 

Författarna i föreliggande studie vill ha mer framtida forskning på: 

Gruppnormers påverkan och sambandet med lagsammanhållning och den upplevda 

prestationen, det anser även Patterson, Carron och Loughead (2004).  
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Olika tekniker och strategier som används av tränare och ledare som antingen avskräcker eller 

främjar nivåer av lagsammanhållning. Samt mer forskning på tränare och ledare på olika 

nivåer, det vill säga som tränar elit och icke elit idrottare. Samt, slutligen mer forskning på 

olika typer av sporter och idrotter för att avgöra om tränare tillämpar ytterligare strategier när 

det arbetar med till exempel individuella eller lagidrotter, detta tycker även Turman (2003) är 

viktigt. 

Kvalitativ forskning på relationen mellan ledarskap och sammanhållning för att mer kunna 

undersöka och demonstrera orsaksmässiga effekter i förhållandet där i mellan, det anser också 

Gardner et al (1996).   

Teambuilding som bygger på lagmålsättning i flera idrotter, för att se om sammanhållningen 

ökar och även där håller sig på en konstant nivå under en längre period. Senécal, Loughead 

och Bloom (2008) bedömer också detta som relevant för framtida forskning. 

Interventions baserade experiment för att studera direkta konsekvenser på 

motivationsprocessen, detta stärks också av Boixad´os et al (2004). Samt mer framtida 

forskning på relationen mellan upplevt motivationsklimat, lagsammanhållning och kollektiv 

inverkan på en individuell nivå istället för på grupper, som stärks av Heuzé et al (2006). 

Varför det är viktigt att fostra uppgiftsinriktat motivationsklimat samt hur fostras 

uppgiftsinriktat klimat och uppfattningen av tränarens beteende i relation med upplevt 

motivationsklimat i grupper, det anser även Smith et al (2007). 

Kvalitativa studier på en större mängd idrottsutövare, uppfattning av jämlikas (lagkamrater 

eller kompisars) påverkan på motivationsklimatet. Samt studier på olika åldrar, kön, sporter 

och kulturer, det tycker också vazou et al (2005). 

Implikationer 

På basis av resultatet i föreliggande studie och forskning kan följande rekommendationer av 

författarna ges: 

I föreliggande studies resultat och tidigare forskning visar att det uppgiftsinriktade 

motivationsklimatet är att föredra. Tvärtom är ett resultatinriktat klimat något som bör 

undvikas (Reinboth & Duda, 2006; Kavussanu, 2006). 
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Resultatet i föreliggande studie visar att ett uppgiftsinriktat klimat leder till en ökad 

lagsammanhållning, men även tvärtom att ett resultatinriktat klimat sänker 

lagsammanhållningen, detta styrks även i studien av Heuzè et al (2006). 

Tidigare forskning och resultatet i föreliggande studie visar att högre lagsammanhållning 

leder till en bättre prestation och det är viktigt att tränare och ledare utforma uppgifter som är 

genomförbara, dock får det gärna vara lite utmaning att klara av uppgifterna då det leder till 

högre motivation för spelare, det visar också Gu et al (2011) i sin studie. 

Föreliggande studies resultat och tidigare forskning menar att tränar/ledarskaps beteende är 

viktigt för att utveckla lagsammanhållning, det har visat att en ledare som är mer demokratisk 

i sitt beteende får mer sammanhållna lag och tvärtom en ledare som är mer diktatorisk, som 

styr och bestämmer allt själv får lag med mindre sammanhållning, det styrks även av Gardner 

et al (1996).  

Konklusion 

Sammanfattningsvis framkom flera samband mellan lagsammanhållning och 

motivationsklimat bland de fotbollsspelande män och kvinnor som deltog i studien, samt vissa 

(dock få) svaga skillnader mellan män och kvinnor i lagsammanhållning och upplevt 

motivationsklimat.  
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        Bilaga 1 

 

Följande påståenden är skapade för att bedöma hur ni känner att ert personliga engagemang är för laget. 
Vänligen ringa in den siffra mellan 1 och 9 som bäst överensstämmer mer er uppfattning. 
 
 

1.      Jag tycker inte om att delta i lagets sociala aktiviteter. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt 
 

2.     Jag är missnöjd med den speltid jag får. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt 
 

3.     Jag kommer inte att sakna lagkamraterna när säsongen är slut.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
4.     Jag tycker inte att lagets vilja att vinna är tillräckligt stark. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
5.     Några av mina allra bästa vänner spelar i detta lag. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
6. Detta lag ger mig inte tillräckligt med möjligheter att förbättra min prestationsförmåga.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
7. Jag föredrar att gå på andra tillställningar/fester än tillställningar/fester med laget.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt 
8.     Jag gillar inte lagets spelstil.     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
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9.     Laget är en av de viktigaste sociala grupper jag tillhör.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
10.   Vårt lag strävar gemensamt efter att nå de uppsatta målen. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
11.    Lagets medlemmar går hellre ut på egen hand än tillsammans med laget.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
12.   Om laget förlorar eller gör en dålig insats känner alla i laget sig ansvariga.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
13.   Det är sällan som lagets medlemmar umgås/festar tillsammans.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
14.   Lagets medlemmar har motstridiga ambitioner beträffande lagets prestation. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
15.    Lagmedlemmarna skulle gärna umgås efter säsongens slut.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
16. Om några av lagkamraterna har svårt att hänga med på träningen är alla andra angelägna om att hjälpa 

dem för att inte splittra laget.   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
17.    Lagets medlemmar håller ihop i andra sammanhang än träning och match.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
Instämmer 

helt  
18. Lagets medlemmar diskuterar inte fritt varje spelares ansvar under matcher eller på träning.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Instämmer ej       
    Instämmer 
               helt 

        Tack för din medverkan! 
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UPPLEVT MOTIVATIONSKLIMAT 
   (PMCSQ-3, Joan L. Duda) 

INSTRUKTION: Påståendena nedan beskriver hur miljön kan vara i en idrottsklubb. 
Var vänlig läs igenom och besvara dem noggrant så som du bedömer att det ser ut i 
din klubb. När du besvarar frågorna vill vi att du ska tänka på hur miljön är 
NORMALT SETT I DITT LAG. Ringa sedan in det alternativ som stämmer bäst in på 
vad du tycker stämmer. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar. 

 
                                                                           Tar helt 
                                                                          avstånd 

 
      saker ......................................................................1 

 
      misstag ..................................................................1 

.........1 

 
      viktigt......................................................................1 

 
      negativa kommentarer) när de gör bättre ifrån 
      sig än sina lagkamrater.......................................1 

 
      går framåt i utvecklingen ....................................1 

 
      sitt bästa................................................................1 

 
      färdigheter de ännu inte är bra på.....................1 

 
      mest .......................................................................1 

 
       utveckla sig själva................................................1 

 

Neutral  Instämmer 
helt och hållet 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tar helt 
avstånd 

 
       viktig roll ................................................................ 1 

 
       sitt bästa................................................................ 1 

 
       spela bättre än de andra i träningsgruppen.... .1 

 
       än andra ................................................................ 1 

 
       ett lag .................................................................... .1 

  
       för att klubben skall lyckas ...................... ........... 1 

 
       träning/tävling ....................................................... 1 

 
       under tävling ......................................................... 1 

 
       spelar bättre än de andra i träningsgruppen ... 1 

 
       och anstränga sig än att prestera resultat  
       i tävlingar............................................................... 1 

 
       göra sitt bästa....................................................... 1 

na en chans att lära 
       från sina misstag.................................................. 1 

 
       från andra.............................................................. 1 
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Neutral  Instämmer 
helt och hållet 
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                                                                                    Tar helt 
                                                                                   avstånd 

 
       hur duktiga de är.................................................. 1 

ela bättre än 
       de andra spelarna i träningsgruppen................ 1 

 
       förbättrar sig.......................................................... 1 

 
       spelarna................................................................. 1 

 
       under träning ........................................................ 1 

 
       varandra ................................................................ 1 

 1 

 
       än sina träningskamrater.................................... 1 

33.  
       och påpekar när man inte anstränger sig 
       tillräckligt................................................................ 1 

 
       spelarna kan förbättra sig................................... 1 

 
       undan med saker (dvs göra lite som de vill).... 1 

 
       grund av de förväntade konsekvenserna......... 1 

 bara de bästa spelarna beröm ................... 1 

 
       träningsgruppen att göra sämre ifrån sig på 
       träning/tävling ....................................................... 1 

Neutral  Instämmer 
helt och hållet 
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 HÖGSKOLAN HALMSTAD 

Sektionen för hälsa & samhälle 

 
 

Samband mellan upplevd lagsammanhållning och motivationsklimat och skillnad som 
finns mellan män och kvinnor . 

 

Kön: 1: Man  2: Kvinna  (ringa in) 

Ålder: _____år 

Hur länge har du varit aktiv inom fotboll:_____år 

Vilken division spelar du i: Division____ 

Vi är 2 studenter som studerar på Högskolan i Halmstad. Vi går på det idrottsvetenskapliga 
programmet och håller just nu på att skriva en C-uppsats. Syfte med uppsatsen/studien är se 
om lagsammanhållning och motivationsklimat påverkar varandra, d.v.s. om det finns några 
samband (positiva som negativa) mellan lagsammanhållning och motivationsklimat. Vi ska 
också undersöka om det finns några skillnader mellan män och kvinnor, exempel på det kan 
vara om män upplever att de har högre lagsammanhållning och upplever att de har högre 
motivation till att träna än kvinnor eller tvärtom. 
 

Du håller nu framför dig två frågeformulär där det första är The Perceived Motivational 
Climate in Sport Questionaire-3 (Pmcsq-3). Det är ett frågeformulär som är utformat för att få 
spelarnas uppfattning om hur motivationsklimatet i laget är. Det andra frågeformuläret heter: 
GEQ (Group Environment Questionarie). Den innehåller frågor som fokuserar på hur 
attraktivt laget är för dess spelare och hur spelarna uppfattar laget som helhet. Det har skapats 
för att mäta lagsammanhållning. 

 

Resultaten kommer att redovisas i tabellform och diagram, vilket innebär att ingen kommer 
att se hur just du har svarat. På så sätt är studien konfidentiell, d.v.s. du bli helt anonym. Svara 
därför så ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt!  

Studien är helt fr ivillig att delta i och om du deltar så är det helt ok att hoppa av när du 
vill.



  

 


