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Abstract 
The present study aimed to use the self-determination theory to raise awareness about the 
motives behind the OCR participation in Sweden by studying a) the participants’ perception 
of self-determination on the basis of motivation regulation, b) if the basic psychological needs 
are satisfied in participation and c) the characteristics (eg. course design, difficulty of 
obstacles, environment) in OCR events that may be related to these factors. OCR is 
considered one of the fastest growing sports in the world, and seems to challenge and attract a 
great diversity. A qualitative research method was used in which eight participants (3 women 
and 5 men) from southwestern Sweden were interviewed to gain a profound insight into the 
motivation and the experience of the events. All participants had attended at least one OCR 
event in Sweden before the interviews. The interviews and analyzes were based on the three 
basic psychological needs and motivation regulations based on Self-Determination Theory 
(SDT). The study's main finding indicated that OCR contributed to both internal and external 
motivation and that all three needs from SDT was satisfied, which is generated a high level of 
autonomy experienced by the participants. Furthermore, the results showed that there were 
some motivation factors such as the social environment, the joy, challenge and development, 
which had a greater impact than other factors. It was considered in the present study that 
participants experienced a high level of autonomy and that the OCR may contribute to 
increased psychological well-being. Future research should examine a larger and more 
random selection to increase the generalizability but also examine some of the negative health 
effects OCR (extreme) could contribute to. 
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Sammanfattning 
Föreliggande studie syftade till att använda självbestämmandeteorin för att öka kunskapen om 
motiv till OCR-deltagande i Sverige genom att studera a) deltagarnas upplevelse av 
självbestämmande utifrån motivationsregleringarna, b) om de grundläggande psykologiska 
behoven tillfredsställs i deltagandet och c) vilka egenskaper (t.ex. utformning av loppen, 
svårighetsgrad på hinder, omgivning) i själva OCR-eventet som kan relateras till dessa 
faktorer. OCR räknas som en av de snabbast växande sporterna i världen och verkar utmana 
samt attrahera en stor mångfald. En kvalitativ forskningsmetod användes där åtta deltagare (3 
kvinnor och 5 män) från sydvästra Sverige intervjuades för att få en djupgående inblick i 
motivationen samt upplevelsen av eventen. Samtliga deltagare hade deltagit i minst ett OCR-
event i Sverige innan intervjuerna. Intervjuerna samt analyserna var baserade på de tre 
grundläggande psykologiska behoven och motivationsregleringarna utifrån 
Självbestämmandeteorin (SDT). Studiens huvudsakliga fynd indikerade att deltagande i OCR 
bidrog till både inre och yttre motivation och att samtliga behov utifrån SDT tillfredsställdes, 
vilket genererade i att en hög nivå av självbestämmande upplevdes bland deltagarna. Vidare 
visade resultaten att det fanns motivationsfaktorer, exempelvis den sociala omgivningen, 
glädjen, utmaningen och utvecklingen, som hade större påverkan än andra faktorer. Det 
ansågs i den föreliggande studien att deltagarna upplevde en hög nivå av självbestämmande 
och att OCR kan bidra till ett ökat psykologiskt välbefinnande. Framtida forskning bör 
studera ett större och mer slumpmässigt urval för att öka generaliserbarheten men även ta del 
av de negativa hälsoeffekterna OCR (extremsport) skulle kunna bidra till.  
 

Nyckelord: hinderbanelopp, motivation, självbestämmandeteorin, upplevelse 
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Motivation till och Upplevelsen av Hinderbanelopp 
“Åtta kilometer är inte världens längsta sträcka att springa. Men under tävlingen Tough 

Viking behöver deltagarna även ta sig genom eld, is, vatten, el, taggtråd, lera, vass, armgång 
och amerikanska fotbollslag för att komma i mål.” (Dagens Nyheter, 2016). Enligt 
Riksidrottsförbundet (2007) har de med en fysiskt aktiv livsstil en bättre fysisk hälsa och ett 
bättre psykologiskt välbefinnande, som i sin tur leder till att de har en bättre livskvalité än de 
som är fysiskt inaktiva. Trots detta har den totala mängden fysisk aktivitet, enligt 
Folkhälsomyndigheten (2016), minskat bland befolkningen i Sverige. Dessutom har 
engagemanget inom traditionella idrotter minskat (Johnson, 2012; Rodriguez, 2015). Det som 
däremot har ökat i popularitet är deltagandet i extremsporter. En av de största svenska 
arrangörerna inom OCR (Obstacle Course Race[/ing]/Hinderbanelopp) har haft en ökning av 
deltagare på ca 300 % på tre år (Se bilaga A för mer utförlig information gällande eventen). 
OCR anses vara en av världens snabbast växande träningsformer (Göteborgs Stad, 2016; 
OCR World Championships, 2016; Wall Street Journal, 2016). Loppen arrangeras runt om i 
världen och det finns flera olika arrangörer och event, bara i Sverige planerades ca 41 OCR-
event under 2016 (Göteborgs Stad, 2016; Löpkalendern, 2016). Denna ökning indikerar att 
OCR tillhandahåller ett koncept samt tillfredsställer motivationsfaktorer som andra 
traditionella idrotter inte gör i samma utsträckning.  
 
Bakgrund 

Enligt Riksidrottsförbundet (2016) och Vallerand (2007) motiveras majoriteten av 
idrottsdeltagarna av glädje, gemenskap och de hälsofrämjande effekter som idrotten bidrar 
till, vilket innebär att det finns flera bidragande faktorer som motiverar till deltagande. 
Motivation anses vara en av huvudfaktorerna för att motionsvanor upprätthålls (Teixeira, 
Carraca, Markland, Silva, & Ryan, 2012). Självbestämmandeteorin (SDT) är en välanvänd 
motivationsteori som exempelvis används för att analysera olika faktorer och nivåer av 
motivation (inre-, yttre- och amotivation) ur ett självbestämmande perspektiv (Lindahl, 
Stenling, Lindwall, & Colliander, 2015). För att en individ ska uppleva hög nivå av 
självbestämmande måste tre grundläggande psykologiska behov uppfyllas, dessa behov är 
autonomi (upplevelse av fri vilja), kompetens (upplevelse av fysisk och psykisk skicklighet 
samt effektivitet i handling) och samhörighet (upplevelse av tillhörighet och sociala nätverk).  

Ett flertal studier (Kronenberg, 2012; Lynch & Dibben, 2015; Rodriguez, 2015; 
Simpson, Post, & Tashman, 2013) visar på att OCR, men även andra extremsporter och 
äventyrsidrotter har egenskaper som leder till att de tre grundläggande behoven uppfylls. 
Dessutom finns det indikationer på att OCR är något som en bred grupp kan delta i, det vill 
säga individer med olika förutsättningar som deltar på lika villkor, något som skulle kunna 
vara en förklaring till det ökade intresset i eventen. Om OCR uppfyller de grundläggande 
behoven enligt självbestämmandeteorin kan det ses som en bidragande faktor till att 
deltagandet har ökat. Om OCR till skillnad från andra traditionella idrotter tillfredsställer 
samtliga behov enligt SDT, kan utformningen av eventen leda till ett nytt och framgångsrikt 
koncept för framtida fritidsaktiviteter, samt att deltagandet förblir varaktig istället för en 
tillfällig trend. 

Det finns förhållandevis få studier om motivation till deltagande i OCR samt om 
deltagandet påverkar det psykologiska välbefinnandet (Kronenberg, 2012; Lynch & Dibben, 
2015; Rodriguez, 2015; Simpson et al., 2013). Enligt Rodriguez (2015) finns det därför 
många möjligheter för framtida forskning inom området. Rodriguez (2015) anser även att 
forskning på motivation till OCR bör genomföras inom fler geografiska områden, i syfte att 
öka generaliserbarheten. Enligt Kronenberg (2012) bör populationen OCR-deltagare studeras 
mer ingående genom att utgå från olika psykologiska teorier. Även Eagleman (2013), Kerr 
och Mackenzie (2012) samt Myburgh, Kruger och Saaymans (2014) anser att det behövs fler 
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studier gällande motivation till deltagande i OCR-event, samt att studierna bör vara mer 
djupgående (Kerr & Mackenzie, 2012), en kvalitativ forskningsdesign skulle därmed vara 
lämplig. Enligt Kronenberg (2012) vore det intressant att undersöka vilka motiverande 
faktorer som är förknippade med upprepat deltagande, för att på så sätt möjliggöra en 
hälsosam och mer aktiv livsstil hos flertalet individer.  
 
OCR 

Obstacle Course Race/Racing (OCR) är ett hinderbanelopp, med ett antal hinder som 
måste bemästras, det kan vara allt från repklättring till att krypa under taggtråd (NatHealth, 
2014). Ett OCR-lopp består av ca 30-50 hinder och längden på banan varierar från 5-10 
kilometer, flertalet lopp går även på tid. OCR organiserar oftast olika klasser, exempelvis 
olika distanser men även individuella respektive laglopp. OCR är på så sätt en träningsform 
som erbjuder sina deltagare en stor variation (Mullins, 2012). 
 
Självbestämmandeteorin (eng. Self-Determination Theory [SDT]) 

Motivation kan definieras på olika sätt och enligt Ryan och Deci (2000a) definieras 
motivation som den drivkraft som leder till handling. Det finns flera olika typer och nivåer av 
motivation som dessutom kan variera i intensitet (Ryan & Deci, 2000a). Deci och Ryan 
(1985; Ryan & Deci, 2000a) grundade motivationsteorin självbestämmandeteorin (SDT) som 
används för att förklara människors motivationsbeteenden. Teorin är komplex och bygger på 
sex underteorier (Basic Needs Theory, Cognitive Evaluation Theory, Organismic Integration 
Theory, Goal Contents Theory, Causality Orientation Theory och Relationship Motivation 
Theory) (Ryan & Deci, 2004). Föreliggande studie baserades på två av underteorierna, Basic 
Needs Theory (BNT) och Organismic Integration Theory (OIT). SDT är en motivationsteori 
som till skillnad från andra motivationsteorier fokuserar på de tre grundläggande 
psykologiska behoven autonomi, tillhörighet och kompetens, som anses predicera 
självbestämmande motivation till idrotts- och motionsdeltagade (Frederick-Recascino, 2004). 
Ryan och Deci (2004) menar att motivationen är ett resultat av vårt självbestämmande, som i 
sin tur är beroende av de tre komponenterna autonomi, tillhörighet och kompetens. 

Utifrån BNT ses komponenterna (autonomi, tillhörighet och kompetens) som tre 
grundläggande psykologiska behov. För att en komponent ska räknas som ett behov måste 
den motiverande kraften ha en direkt relation till välbefinnandet (Ryan & Deci, 2004). 
Tillfredsställs behoven leder det till ett ökat psykologiskt välbefinnande, något som varje 
människa eftersträvar (Ryan & Deci, 2000b; Ryan & Deci, 2004). Det kan finnas flera olika 
motiv som leder till handling och resulterar i ett beteende, men enligt SDT är det endast de tre 
grundläggande behoven som kan påverka välbefinnandet. Behoven är medfödda och kan 
tillfredsställas av olika saker och kontexter, teoretiskt sett kan en individs behov 
tillfredsställas av en kontext som en annan individ upplever otillfredsställande (Deci, 
Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2004). Det är viktigt att poängtera att de tre 
behoven i sig är oberoende av kön, ålder och kultur, det är bara vad som tillfredsställer 
behoven som förändras (Ryan & Deci, 2004). Trots att behoven tillfredsställs utifrån ett 
individuellt perspektiv finns ett grundläggande koncept bakom dem. 

Autonomi är ett behov som uppfylls när individen upplever att det är den egna viljan som 
är källan till beteendet (Ryan & Deci, 2004). Beteendet är därför ett resultat av individens 
intressen och värderingar, vilket ses som ett sätt att uttrycka sig själv på. De kan även vara 
influerade av andra, men så länge individen upplever ett inre oberoende (i linje med egen 
vilja, intressen och värderingar) kan känslan av autonomi uppstå. Det finns däremot 
beteenden där individen påverkas av andra men inte upplever autonomi. Vilket kan bero på att 
individen är foglig eller medgörlig och gör det för till exempel annan vinning (undvika bråk 
eller hålla löften). För behovet tillhörighet är det den psykologiska upplevelsen av tillhörighet 
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som är i fokus och inte de redan etablerade relationerna i form av kärleksrelationer och familj 
(Ryan & Deci, 2004). Tillhörighet bygger på att människor drivs av att känna kontakt, närhet, 
samband och gemenskap till andra, men även på att känna omtanke och omtänksamhet från 
andra. Människor har en tendens att vilja interagera med andra i olika sociala sammanhang 
och därigenom känna samhörighet och gemenskap, men det är lika viktigt att individen 
upplever sig accepterad av andra för att tillhörighet ska upplevas. Det sista grundläggande 
behovet är kompetens som handlar om att människor söker sig till utmaningar som är 
optimala efter deras förmåga och anstränger sig för att bibehålla och/eller förbättra färdigheter 
och förmågor genom olika aktiviteter. Kompetens handlar inte om faktisk kunskap eller 
förmåga, utan om en känsla av tillit till sin förmåga och upplevelsen av att vara effektiv i en 
aktivitet eller situation. En ökad känsla av kompetens upplevs när människor har möjlighet till 
att uttrycka sina förmågor och kunskaper samt att det finns möjlighet för fortsatt utveckling. 
Trots att dessa tre behov ses som grundläggande för individens välbefinnande, finns det andra 
motiv som kan upplevas viktigare och därmed leder till andra beteenden som inte har någon 
påverkan på välbefinnandet. När de tre behoven tillfredsställs upplevs självbestämmande som 
främst ökar den inre motivationen. Det finns däremot vissa aspekter av behoven, till exempel 
vissa intressen men även strävan efter social interaktioner som ökar den yttre motivationen 
(Ryan & Deci, 2004).  

Ur ett OIT-perspektiv betraktas motivation genom graden av internalisering som mer 
eller mindre självbestämmande, kontrollerad av yttre faktorer (Ryan & Deci, 2004). Det finns 
tre typer av motivation; inre-, yttre- och amotivation. Inre motivation upplevs när individen 
utför något för sin egen skull, för att det upplevs tillfredsställande och inte kräver någon 
separat förstärkning. När individen istället drivs av yttre faktorer, till exempel påverkan av 
andra, beröm och belöning, definieras det som yttre motivation. Amotivation står i kontrast 
till båda dessa genom att det innebär avsaknad av motivation, samt att individen inte ser 
någon anledning till att engagera sig och inte finner någon mening med aktiviteten. OIT utgår 
ifrån ett kontinuum av motivation och jämför kvalité istället för kvantitet. OIT bygger på att 
människor strävar efter att integrera sin självuppfattning (självet) med olika beteenden, 
genom att uppleva att delar av utförandet är förenat med självet eller gör det till en del av sig 
själv. Människor strävar efter att uppleva internalisering och att införliva värderingen av ett 
utförande, som grundar sig i att de upplever ett värde och en mening i utförandet. Därigenom 
blir beteendet en del av individens självbestämmande samt bygger på autonomi. Nivån av 
självbestämmande avgör motivationens kvalité, hög nivå av självbestämmande indikerar hög 
autonomi och genererar i hög motivation (inre motivation). Till skillnad från låg nivå som 
indikerar låg eller ingen motivation, samt leder till ett beteende som är kontrollerat och inte 
självbestämmande (yttre motivation) eller helt utan motivation (amotivation) (Ryan & Deci, 
2004). Kortfattat är det graden av självbestämmande som avgör vilken motivation vi känner 
inför en given aktivitet. Ju mer ett beteende upplevs vara i enlighet med ens värderingar och 
personlighet, desto högre internalisering och självbestämmande upplevs, vilket leder till högre 
nivå av motivation.  
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Figur 1. De olika motivationstyperna och respektive regleringar (Ryan & Deci, 2004) 
 
De tre typerna av motivation (amotivation, yttre och inre motivation) på kontinuumet delas in 
i sex olika regleringar (Ryan & Deci, 2004; se Figur 1). Vid total avsaknad av motivation 
upplevs amotivation och ingen autonomi, därmed är den oreglerad (non-regulation), det finns 
därför ingen motivation inför själva utförandet och inte heller någon intention till att agera. 
Yttre motivation delas in i fyra regleringar, Yttre-, Introjicerad-, Identifierad- och Integrerad 
reglering. Mängden självbestämmande i den yttre motivationen beror på graden av 
internalisering. Den första regleringen som genererar minst självbestämmande är yttre 
reglering som motiverar individen till att agera på grund av tvång och påtryckningar från 
andra, vilket upplevs som kontrollerande och resulterar i minskad autonomi. Introjicerad 
reglering är en typ av yttre motivation som är relativt kontrollerande. Individen beter sig i 
linje med sina värderingar men saknar fortfarande inre motivation, utförandet kan dock leda 
till upplevd stolthet. Beteendet utförs på grund av upplevt inre tvång eller av skuldkänslor, 
alternativt för att bevara sitt självförtroende och självvärde. Om individen däremot utför något 
med identifierad reglering innebär det att individen identifierar utförandet som något 
personligt viktigt och som en del av självet. Här jämför och värderar individen utförandet och 
beteendet både utifrån inre mål och värderingar utöver de yttre faktorerna. Att identifiera sig 
med en handling eller det värde som den medför, genererar i en högre grad av autonomi och 
den mest självbestämmande regleringen är integrerad reglering som på kontinuumet är 
placerat närmast inre motivation. För att utförandet eller beteendet ska vara integrerat krävs 
det att individen identifierar sig själv med aktiviteten och därmed införlivar beteendet i 
självet, baserat på egna behov och värderingar. Det räcker dock inte för att generera inre 
motivation, då fokus läggs i vikten av resultaten utifrån beteendet. Vid inre motivation 
upplevs en inre reglering som leder till att individen känner sig helt självbestämmande och 
utför något för sin egen skull och drivs då av inre motivation i form av intresse eller glädje, 
utan baktankar. Autonomi och kompetens är två grundläggande behov som är starkt 
sammankopplade med inre motivation. Även när den sociala interaktionen utvecklas till 
upplevd tillhörighet ökar den inre motivationen (Ryan & Deci, 2004).  
 
Motivation till och Upplevelsen av OCR-deltagande 
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Extremsport och äventyrsidrott är två relativt nya former av fritidsaktiviteter som har 
ökat i popularitet sedan 90-talet (Lynch & Dibben, 2015). Rodriguez (2015) använder sig av 
Brymer och Schweitzers (2012, s. 477) definition av extremsport; “Extremsport’ har blivit en 
universell beskrivning av en mångfald av icke-traditionella, oberoende och organiserade 
äventyrssporter.”. Det finns däremot inte någon vedertagen definition på vad som räknas som 
en äventyrsidrott, men Lynch och Dibben (2015) definierar äventyrsidrott som en händelse av 
organiserat friluftsliv, som innebär ett riskmoment. Eventen sker vid en tidpunkt och plats 
samt har ett syfte som beslutats av någon annan än deltagaren, det vill säga genom 
arrangörerna. Äventyrsidrott omfattas av en- till flerdagarsevent, genom fysisk aktivitet 
såsom cykling, löpning eller vattensportsaktivitet, ofta i kombination med varandra och 
företrädesvis genom relativt opåverkade naturliga miljöer. Hinderbanor har en militär historia 
och har utövats sedan romarrikets tid (Mullins, 2012). Dock har en modernare version av 
hinderbanor (OCR) ökat i popularitet. Baserat på Lynch och Dibben (2015) och Rodriguez 
(2015) definitioner går det att betrakta OCR som både en extremsport och äventyrsidrott.  

Flertalet av de studier som gjorts för att studera extremsport har fokuserat på negativa 
aspekter inom ämnet. Det som har undersökts är exempelvis risktagande, skaderisk, spänning, 
osäkerhet och patologiska behov av osäkerhet (Brymer & Schweitzer, 2012). Något som de 
påstår har resulterat i att negativa stereotyper skapats gällande extremsport, vilket inte 
återspeglar deltagarnas faktiska upplevelse. Brymer & Schweitzer (2012) undersökte 
sambandet mellan extremsporter och risk/rädsla, för att få en bättre förståelse av upplevelsen 
och motivationen hos deltagarna och på så sätt få fram vad som associeras till upplevelsen av 
deltagande i extremsport.  

Forskningen kring de positiva motivationsfaktorerna för deltagande i OCR har varit 
relativt stabil och enad, det vill säga att studierna som gjorts har fått fram liknande resultat. I 
enlighet med tidigare forskning, visade Lynch och Dibbens (2015) studie att både inre och 
yttre motivation bidrar till att de psykologiska behoven enligt SDT tillgodoses i extremsport. 
OCR uppfyller enligt Sands (2014) de tre grundläggande behoven inom SDT, något som i sin 
tur kan ha bidragit till att OCR växt snabbt och ökat i popularitet. Olika egenskaper som 
exempelvis utmaning, personlig utveckling, upplevelse samt den sociala omgivningen av 
OCR har studerats, för att undersöka motivation utifrån självbestämmandeteorin (Kronenberg, 
2012; Lynch & Dibben, 2015; Rodriguez, 2015; Simpson et al., 2013). Lynch och Dibben 
(2015) tror att den ökade populariteten för äventyrsidrott beror på den varierande 
dragningskraften som tillfredsställer deltagarnas olika motiv.  

Den stora ökningen av deltagare bland äventyrsidrotter (t.ex. OCR) kan även vara ett 
tecken på att människor letar efter ett nytt träningssätt eller en ny fritidssysselsättning 
(Puchan, 2005). Som träningsform är OCR effektiv då den utvecklar mångsidiga färdigheter 
och förmågor (Mullins, 2012). Den stora variationen på hinder under ett lopp bidrar till att 
OCR ger både fysiska och psykiska utmaningar. Fysiskt bidrar OCR med en blandning av 
både aerob och aneorob träning. Förutom att det ökar den fysiska och motoriska utvecklingen 
ökar det även den kognitiva och emotionella utvecklingen. Det främjar även utvecklingen av 
självdisciplin, uthållighet, kreativitet, mod, självförtroende och samarbetsförmåga (Mullins, 
2012). 

Mångfalden bland deltagarna i OCR-eventen är stor och inkluderar allt från tävlande 
idrottare och fitness entusiaster till vardagsmotionärer som söker efter nya utmaningar 
(Mullins, 2012). I Vlahos (2014) studie framkom det att flertalet OCR-deltagare inte hade 
någon tidigare erfarenhet av organiserad idrott, vilket kan indikera på att de inte varit fysiskt 
aktiva i någon större utsträckning tidigare i livet. Vlahos (2014) anser att OCR möjligtvis 
engagerar en ny grupp människor. En central fråga kan därför vara hur och varför de mindre 
aktiva deltagarna väljer att delta i mer extrema lopp. Utmaning och äventyrslust beskrevs som 
två faktorer som motiverar till deltagande i OCR, eftersom det upplevdes bristande i det 
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vardagliga livet (Rodriguez, 2015; Vlahos, 2014) något som de mer extrema loppen kunde 
bidra med.  

Att få möjlighet till att slutföra en personlig utmaning (utifrån intresse) och att samtidigt 
uppleva glädje till själva eventet värderades högt och resulterade i en känsla av autonomi 
(Lynch & Dibben, 2015; Puchan, 2005; Rodriguez, 2015; Vlahos, 2014). Det som däremot 
generellt värderades högst med OCR var kamratskapen och omgivningen (Rodriguez, 2015). 
Känslan av tillhörighet på OCR-eventen upplevdes som något positivt, exempelvis var det 
vanligt att deltagarna hjälpte sina motståndare under eventen, något som ansågs ovanligt inom 
andra sporter, där det generellt handlar om att dominera sina konkurrenter (Rodriguez, 2015; 
Vlahos, 2014). Även Simpson et al. (2013) fann att det fanns ett ömsesidigt förtroende, 
acceptans, beundran och vänskap gentemot varandra, gemenskapen kunde jämföras med en 
stor familj. Upplevelsen av gemenskap på OCR-eventen bidrog till tillfredsställelse av 
behovet tillhörighet och ansågs vara det främsta motivet för fortsatt deltagande. 

Dessutom ansågs mängden lopp och variationen på dem som något positivt i förhållande 
till självbestämmande (Rodriguez, 2015; Vlahos, 2014). Variationen i momenten kan leda till 
ökat engagemang och motivation till träning, framförallt för dem som vanligtvis tränar 
ensidigt och monotont (Mullins, 2012). Det finns stöd för att individer känner och eftersträvar 
tillfredsställelse genom att lära sig att träna och tävla på nya sätt, samt genom att slutföra 
utmanande hinderbanor och därigenom uppleva varierade, nya, komplexa och intensiva 
sensationer. Flera hinder upplevdes svåra att bemästra, därmed kunde flertalet av dessa hinder 
leda till känslor av inkompetens och misslyckande (Mullins 2012), däremot visade Rodriguez 
(2015) studie att det just var variationen av hinder som ökade chansen för deltagarna att 
åtminstone hitta en uppgift som kändes mer bekväm att utföra och att de därmed kände sig 
mer kompetenta. De olika momenten kan bidra till att individer som söker sig till olika sorters 
utmaningar, fysiska och/eller psykiska, söker sig till OCR. Den fysiska utmaningen ansågs 
vara ett bidragande motiv till OCR-deltagande (Rodriguez, 2015). Det var däremot viktigt att 
deltagarna upplevde en balans mellan utmaning och upplevd förmåga. De utmaningar som 
upplevdes vara svårast genererade mest glädje, men det var även viktigt för deltagarnas 
motivation att de upplevde en viss utveckling i jämförelse med tidigare prestationer (Lynch & 
Dibben, 2015). Sands (2014) menar att OCR-deltagarna såg loppen som en personlig 
utmaning, istället för tävlingsinriktade event. Rodriguez (2015) studie visade två perspektiv 
på definitionen av att vinna, den ena var att deltagarna ville vinna över andra genom att 
prestera bättre, medan den andra innebar att vinst sågs utifrån egen förutsättning och kunde 
handla om att slutföra ett lopp och ta sig i mål. Deltagarna upplevde att kompetensen ökade 
och att självförtroendet förbättrades efter ett avslutat lopp. Några av deltagarna upplevde sig 
kunna klara av tuffare uppgifter även i privatlivet tack vare sitt OCR-deltagande. Majoriteten 
ansåg att känslan av kompetens var en av de huvudsakliga motiven till deltagande (Rodriguez, 
2015). 

Kronenberg (2012), Lynch och Dibben (2015) samt Rodriguez (2015) fann resultat som 
indikerade på att inre motivation i form av den glädjen som eventen genererade i, var en av de 
starkaste motivationsfaktorerna för deltagande. Dessutom ansågs den inre motivationen, 
bestående av möjlighet till personlig utmaning (fysisk och/eller psykisk), ökad kompetens, 
förbättrad prestation och eget ansvar, vara viktigare än yttre motivation (fitness, priser och 
tävlingar). Dock visade studien även att identitetsutveckling och social interaktion var två 
viktiga yttre motivationsfaktorer, men att “fitness” däremot inte upplevdes som en stor 
motivationsfaktor (Lynch & Dibben, 2015). Dessa resultat motsatte Sands (2014), där 
deltagandet i OCR framförallt handlade om yttre motiv i form av underhållning, stresslindring 
och möjlighet till tävling, men ansåg att social interaktion som utvecklades till tillhörighet var 
en av de viktigaste faktorerna. Simpson et al. (2013) fann att en blandning av både inre och 
yttre motivationsfaktorer, huvudsakligen personlig utveckling, utmaning, äventyr, tävling och 
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en känsla av gemenskap, tillsammans bidrog till ökad motivation. 
De vanligast förekommande motivationsfaktorerna var utveckling, prestation, tävling, 

glädje och den sociala omgivningen, där samtliga faktorer går att koppla till SDT. Glädje, 
omtänksamhet och möjlighet till personlig utmaning samt utveckling ansågs vara de fyra 
starkaste motivationsfaktorerna för deltagande i OCR. Lynch och Dibbens (2015) studie 
visade även att deltagarnas motivation, precis som i andra idrotter, kunde förändras över tid 
och att deltagarna kan ha motiverats till att börja av en anledning, men valt att fortsätta av en 
helt annan. 
 
Sammanfattning 

Det finns belägg för att individer uppskattar den nya tränings- och tävlingstrenden som 
OCR bidrar med och att de ser eventen som en positiv upplevelse (Mullins, 2012). Studier har 
visat att deltagandet i extremsporter triggar flera psykologiska fördelar som kan öka det 
psykiska och fysiska välbefinnandet (Brymer & Schweitzer, 2012; Mullins, 2012). Om 
deltagandet i OCR uppfyller de grundläggande psykologiska behoven, ökar chanserna för 
långsiktigt bibehållande av fysisk aktivitetet och hälsosammare beteende. OCR skulle även 
kunna vara ett alternativt motionssätt för dem som letar efter en ny träningsform, något som 
skulle kunna bidra till träningsmotivation och ett ökat psykologiskt välbefinnande i enlighet 
med SDT. Det finns flera egenskaper inom OCR som kan påverka tillfredsställelsen av de 
grundläggande psykologiska behoven. Det vore därför intressant att mer specifikt ta reda på 
vilka egenskaper inom eventen som bidrar till de positiva upplevelserna baserat på SDT. Det 
skulle även vara intressant att studera om några av dessa egenskaper upplevs väga tyngre i 
beslutsprocessen för upprepat deltagande, eftersom sådan kunskap skulle kunna användas för 
att främja motivation till deltagande. Genom att antyda vilka delar av OCRs koncept som 
upplevs vara mest motivationsfrämjande samt ökar det psykologiska välbefinnandet skulle 
OCR kunna ligga till grund för fortsatt utveckling av sporten och andra hälsofrämjande 
aktiviteter. En central del för motivation och deltagande i idrott och motionsaktiviteter är att 
de tre grundläggande psykologiska behoven enligt SDT är tillgodosedda, det finns 
indikationer på att OCR har potential till att tillgodose samtliga delar. Om OCR upplevs öka 
det psykologiska välbefinnandet och förbättrar den fysiska hälsan kan det attrahera allt fler 
deltagare samt vara en alternativt hälsofrämjande fritidsaktivitet. Därigenom skulle denna 
studie kunna bidra till en ökad förståelse kring OCR och därmed bidra till samhällsnyttig 
information.  
 
Syfte  

Det övergripande syftet med studien var att använda självbestämmandeteorin för att öka 
kunskapen om motiv till OCR-deltagande i Sverige genom att studera a) deltagarnas 
upplevelse av självbestämmande utifrån motivationsregleringarna, b) om de grundläggande 
psykologiska behoven tillfredsställs i deltagandet och c) vilka egenskaper (t.ex. utformning av 
loppen, svårighetsgrad på hinder, omgivning) i själva OCR-eventen som kan relateras till 
dessa faktorer.  
 
Frågeställningar: 

1. Vad motiverar deltagare till att delta i OCR-event?  
2. Hur upplevs de grundläggande behoven enligt SDT i OCR-eventen?  
3. Vilka egenskaper i OCR upplevs påverka motivationen i OCR-eventen? 

 
Metod 

 
Deltagare 
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Sammanlagt deltog åtta respondenter från södra Sverige i studien. Endast de deltagare 
som besvarade inbjudan kontaktades för intervjuer. Inklusionkriterierna för att delta i studien 
var att intervjudeltagarna hade deltagit i minst ett OCR-lopp i Sverige och var över 18 år. 
Deltagarna var mellan 34 år och 22 år (M = 29). Tre av deltagarna var kvinnor, resterande fem 
var män. Medelvärdet på antal event deltagarna hade deltagit i var sju lopp. Det minsta antalet 
var ett event och det fanns två extremvärden, en intervjuperson hade deltagit i fler än 10 lopp 
och en i fler än 30. Deltagarna hade varit aktiva inom OCR i mellan 2-6 år (M = 3.7). 
Samtliga deltagare hade tidigare varit och är fortfarande fysisk aktiva på annat sätt och 
samtliga ämnar delta i fler OCR-lopp i framtiden. Inget internt bortfall har uppkommit under 
studien eftersom samtliga uppfyllde inklusionskriterierna.  
 
Material och Instrument 

Deltagarna rekryterades via sociala medier (Facebook). Intervjuerna var 
semistrukturerade vilket innebar att frågorna var förkonstruerade utifrån olika teman baserat 
på stipulationerna i SDT, enligt rekommendationer från (Smith, Breakwell & Wright, 2012). 
Intervjuguiden var konstruerad med öppna frågor (open-ended), som tillät respondenterna att 
fritt utveckla sina svar (Smith et al., 2012). Även följdfrågor ställdes i syfte att få mer 
djupgående och utvecklade svar. Studien utgår från SDT, därför användes Autonomi (8 
frågor), Kompetens (8 frågor) och Tillhörighet (6 frågor) som huvudteman i intervjuguiden. 
Dessutom ställdes åtta allmänna frågor om motivation till OCR. Utöver det utformades 
bakgrundsfrågor samt övriga frågor som var kopplade till OCR. Frågorna (sammanlagt 41 
frågor konstruerades utifrån tidigare forskning inom SDT och motivation till idrottsutövande 
(Arvidsson, 2006; Brymer, 2012; Knaving, Wozniak, Fjeld, & Björk, 2015; Lamont & 
Kennelly 2012; Lynch & Dibben, 2015; Rodriguez, 2015; Samson 2014; Sands, 2014; 
Simpson et al., 2013; Sköld, 2010; Smith, 2010; se Bilaga B för intervjuguide). 

Videosamtal genomfördes via Skype och FaceTime. Inspelningen av intervjuerna skedde 
via mobiltelefoner och transkriberades genom verktyget oTranscribe (n.d.). 
 
Etik 

Samtliga deltagare informerades om studiens syfte och metod genom ett 
informationsbrev samt muntligt innan intervjuerna. De informerades dessutom om att 
deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde avstå från att delta eller dra sig ur studien 
när som helst. Efter att studien var klar raderades samtliga inspelningar och transkriberingar. 
Deltagarna informerades även om att deras svar skulle behandlas konfidentiellt och att de inte 
skulle kunna identifieras på något sätt i rapporteringen av resultaten.  
 
Analysmetod och Design 

En kvalitativ metod genom empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. 
Insamlad data analyserades genom en fenomenologiskt deduktiv innehållsanalys (Smith et al., 
2012). Det fenomenologiskt perspektiv bygger på beskrivningen av individers uppfattning av 
något (Smith & Sparkes, 2016.) Det grundläggande inom perspektivet är att varje individ har 
en individuell och unik uppfattning av olika situationer samt av omvärlden. När detta 
perspektiv antas anses det att en situation aldrig upplevs på ett exakt likadant sätt för två olika 
individer, men kan upplevas liknande. Den individuella upplevelsen baseras på individens 
biologiska data (ålder, kön etc.) men även på individens tidigare kunskap, antaganden, 
attityder och tolkningar avseende det fenomen som studeras (Smith & Sparkes, 2016).  

En deduktiv analysmetod används när analysen grundas på tidigare teorier eller empiri, 
och kategorier struktureras utifrån tidigare forskning (Smith & Sparkes, 2016). Därefter 
undersöks rådatan utifrån de redan valda kategorierna genom att söka meningsenheter, 
subtema och generella teman som går i linje med eller motsäger kategorierna. Den deduktiva 
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innehållsanalysen utgår därmed från det mest generella (kategorierna) till det mest konkreta 
(meningsenheter), till skillnad från en induktiv analys (Smith & Sparkes, 2016). 

Genom att anta ett fenomenologisk perspektiv undersöktes individernas olika 
uppfattningar av OCR och jämfördes för att hitta likheter samt olikheter. Eftersom studien 
utgick ifrån självbestämmandeteorin samt tidigare studier användes en deduktiv analysmetod. 
Därför kombinerades det fenomenologiska perspektivet och den deduktiva analysmetoden i 
föreliggande studie.  

De inspelade intervjuerna transkriberades med hjälp av oTranscribe (n.d.) för dataanalys.  
Dataanalysen verkställdes enligt följande steg:  
● Författarna läste igenom samtliga åtta transkriberingar upprepade gånger för att skapa 

sig en överskådlig bild av materialet. Respondenterna benämndes slumpmässig som 
IP1-8 i syfte att särskilja de olika respondenternas svar. Därefter skapades kopior som 
sedan användes för analys. 

 
● Författarna läste tillsammans igenom samtliga transkriberingar och delade gemensamt 

in texterna i tre huvudkategorier (autonomi, kompetens och tillhörighet) och all 
oväsentlig text raderades.  

 
● Utifrån dessa kategorier identifierades koder (bestående av ord och citat) som 

matchade generella teman utifrån kategorierna.  
 
●  Koderna från texten genererade olika subteman.  

 
● Slutligen jämfördes och diskuterades koder och subteman utifrån ovan nämnda 

generella teman och kategorierna i SDT. 
 
Procedur 

Urvalet av deltagare skedde icke slumpmässigt. Rekryteringen av deltagare utfördes 
genom snöbollseffekten, vilket innebar att deltagarna rekryterades genom kontaktnät och 
inlägg på Facebook. I inlägget beskrevs ett kortfattat syfte, information kring genomförandet, 
inklusionskriterier, samt en uppmaning om att sprida inlägget vidare till personer som 
uppfyllde kriterierna och kunde antas vara intresserade. Vidare bifogades även ett 
informationsbrev i inlägget (se Bilaga C för informationsbrev). 

En pilotstudie genomfördes för att kontrollera intervjuguidens reliabilitet. Pilotstudiens 
uppgift var att kontrollera att frågorna var lätta att förstå och besvara, samt att frågorna kom i 
rätt ordning och var sammanhängande (Smith et al., 2012). För att göra pilotstudien så 
likvärdig studiens intervjuer som möjligt rekryterades en representant från målpopulationen 
och intervjuguiden justerades baserat på resultatet utifrån pilotstudien. 

Av praktiska skäl genomfördes intervjuerna både genom fysiska intervjuer och genom 
videosamtal via Skype eller FaceTime. Inledningsvis fick respondenterna en beskrivning av 
studiens forskningsetiska principer och därefter ombads respondenterna att ge sitt skriftliga 
(eller muntliga för de intervjuer som skedde digitalt) samtycke till ljudupptagning innan 
intervjun inleddes. Avslutningsvis tackades respondenterna för sitt deltagande.  
             

Resultat  
Deltagarna upplevde en hög nivå av självbestämmande utifrån att de tre grundläggande 

behoven tillgodosågs. Kompetens var det behov som upplevdes starkast, genom personlig 
utmaning och fysisk utveckling. Tillhörighet i form av gemenskap, omtänksamhet och 
omgivning var däremot det behov som värderades högst och upplevdes avgörande för 
deltagande, dessutom upplevdes hög autonomi i form av glädje till eventen. Resultatet 
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indikerade att inre motivation var den starkaste drivkraften för deltagande i OCR. 
 
Autonomi  

I analysen gällande autonomi analyserades intervjuerna utifrån tre generella teman 
(intresse, värdering och egen vilja) enligt SDT. De generella teman bestod av ett antal 
subteman baserade på respondenterna meningsenheter (koder). 

Möjligheten att göra eventen av egen vilja ansågs vara den mest betydelsefulla faktorn 
för ökad autonomi (se Tabell D1 för koder och meningsenheter). Samtliga deltagare ansåg att 
deltagandet i eventen skedde av egen fri vilja, men även att det fanns valmöjlighet bland 
hindren genom straffrundor och alternativa hinder. Dessutom fanns det en möjlighet till valfri 
utformning, lag eller individuellt. Det gick även att se eventen som sociala motionsevent eller 
som tävlingsinriktade och det upplevdes att i princip vem som helst kunde delta, allt från 
nybörjare till elitmotionärer, “Mängden deltagare och variationen från elitidrottare till 
motionärer som aldrig har rört på sig innan men som ändå tar sig runt en bana på en mil efter 
bästa förmåga.” (IP4). Det framkom däremot att vissa hinder upplevdes orättvisa eftersom de 
inte var anpassade för mångfalden (längdanpassat). IP2 motsade detta genom att antyda att 
samma förutsättningar för alla gör det bättre och roligare, 
 

Det är bra att alla måste göra momenten och att det är samma förutsättning för alla. 
Alla är med på samma villkor men med olika förutsättningar, och så är det med 
allt. Det är bra att man kan välja att inte göra ett hinder men alla hinder är samma 
för alla (IP2).  

 
Begränsad valmöjlighet upplevdes vid obligatoriska hinder som saknade alternativ eller när 
lagets ambitionsnivå inte var samstämd, något som IP3 fick uppleva, “Men annars var det 
ganska stor press på att alla i laget skulle satsa på vartenda hinder, för det går snabbare att ta 
hindrena än straffrundorna.” (IP3). Om lagets målsättning skiljde sig åt mellan deltagarna 
kunde det påverka internaliseringen negativt, men om målsättningen däremot sågs som en 
naturlig utveckling ökade den. OCR möjliggjorde att deltagarna kunde vara aktiva utifrån nya 
mål, vilket bidrog till att de hade något att träna inför och se fram emot, 
 

Jag hade ju tränat på flera flera år själv och hade inte någon riktig tanke på vad jag 
skulle göra med den träningen jag la ner liksom. Det blev alltså ett naturligt mål för 
mig att träna på för att delta i det här loppet då, så det var väl så det var (IP5). 

 
Attityd syftar till deltagarnas inställning till deltagandet. IP4 fick en fråga om vad det var som 
gjorde OCR bra och svarade att OCR hade ett “/.../ vinnande koncept, god kamratskap, 
laganda och utmanande banor, de har hittat rätt väg.”. Vidare uttryckte IP4, likt andra, sin 
positiva attityd till loppen:  
  

Jag har kanske tävlat färdigt lite grann. Hornen växer väl alltid ut när man taggar 
varandra men jag har mognat skulle jag kanske vilja säga 'haha'. Jag har ingenting 
att bevisa på samma sätt som jag hade innan. Även om det fortfarande handlar om 
att vara i god form och liksom kunna vara ett gott föredöme, men jag behöver inte 
bevis och hävda mig på samma sätt (IP4).  

 
Flera av deltagarna uttryckte att det var viktigt för dem att hitta en balans i livet. Samtliga 
ville bli bättre och utvecklas i OCR, men ingen av dem hade viljan att bli bäst. 
 

Jag kommer aldrig bli världsmästare men jag kan hela tiden utveckla mig själv till 
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att bli bättre. Mitt mål är bara att bli så bra som jag kan bli, medan jag samtidigt 
äter god mat och dricker öl och har det gött liksom. Det är mina ambitioner, jag vill 
ha en god balans i det hela (IP6). 

 
Några av motiven till att delta var spänning, samhörighet, bekräftelse och egen vinning (se 
Tabell D1 för koder och meningsenheter). Majoriteten av deltagarna prioriterade sitt 
deltagande i OCR högt, dessutom ansågs deltagandet komplettera annan träning och var 
därför värt att avsätta tid för. Eventens geografiska läge och deltagarnas ekonomi utgjorde de 
största hindren för deltagande. Det framkom att deltagarna även intresserades av OCR på 
grund av dess träningsform som upplevdes funktionell och allsidig, då både psykisk och 
fysisk styrka samt kondition prövades,  
 

För mig var det ganska naturligt, jag tycker funktionell träning är något jag brinner 
för. Det finns inget mer funktionellt än att ta sig över hinder, du måste träna för att 
klara av att klättra, hoppa, ta dig över olika saker (IP6). 

 
Deltagarna upplevde eventen som händelserika och varierande, samt att mängden och 
variationen av hinder ökade möjligheten för majoriteten av deltagarna att hitta något som var 
tilltalande. Ovisshet gällande vilka hinder som skulle komma samt dess utformning resulterar 
i att inget lopp är det andra likt, något som fick deltagarna att uppleva eventen som mer 
händelserika och intressanta.  

Glädje värderades högt av deltagarna och ansågs vara den starkast bidragande faktorn till 
ökad autonomi, framförallt genom eventen (allt från specifika hinder till att bli skitig och ha 
kul) men även genom omgivningen (se Tabell D1 för koder och meningsenheter). 
 
Tillhörighet 

Att finnas i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet ansågs viktigt för deltagandet 
(se Tabell D2 för koder och meningsenheter). IP4 beskrev det som “En gigantisk familj skulle 
man kanske kunna jämföra det med, där alla hjälper alla. God sammanhållning på banan och 
utanför banan.” medan IP6 beskriver det som ett event där människor visar sina äkta känslor. 
 

/.../ en uttalad och outtalad gemenskap liksom och jag tror också det handlar 
mycket om att många visar sina äkta känslor på OCR-lopp, rädslor kommer fram, 
den riktiga lyckan när man klarar ett hinder, folk skriker, kramas, highfivas, det tar 
fram något äkta hos människor.  

 
Deltagare eller lag som endast fokuserade på egen prestation genom att armbåga sig fram utan 
att hjälpa andra, upplevdes förhindra känslan av samhörighet. Det fanns en delad mening om 
att individuella starter (istället för lag) minskade känslan av tillhörighet. Däremot kunde 
samhörigheten brista även i det egna laget när kompetensnivån eller målsättningen skiljde sig 
åt bland deltagarna. IP8 beskrev svårigheter med att hitta en jämn nivå i laget, 
 

Alltså det är ju svårt att hitta någon som är samma, som springer ungefär samma. 
För man vill ju inte springa för fort och man vill ju inte springa för sakta, beroende 
på vem man springer med. Det är lite att anpassa så att man är på samma nivå. 
 

Samhörigheten upplevdes, förutom under loppen, även innan loppet i form av gemensam 
träning inför men också efter loppen för att dela upplevelsen,  
 

/.../ folk kommer och pratar och kollar kläderna. Det är som ett event kring själva 
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tävlingen också, det är ju inte bara att man går dit och springer utan folk går ju dit 
och hänger och tittar på de andra som tävlar. Det är mycket gemenskap både innan, 
under och efter tycker jag (IP3). 

 
Omgivningen vid eventen bidrog till en känsla av samhörighet genom god stämning, 
dessutom hjälpte och stöttade åskådare samt funktionärer deltagarna under loppen,  
 

Publiken kan ju se när du klarar de här hindren eller när du står och tvekar inför 
något, då blir det väldigt enkelt att se. Ett löplopp så bara ‘aa där sprang den förbi, 
det såg lite jobbigt ut.’ 'haha'. Det ger inte lika mycket kanske, så jag tror att det är 
det som är den stora skillnaden (IP6). 

 
Tävlingskonceptet bidrog till att deltagarna kunde bilda nya inofficiella lag under loppets 
gång, istället för att springa individuellt eller i de redan anmälda lagen. Den stora mängden 
deltagare på eventen kunde medföra köbildning vid hinder och att det blev trångt på banan, 
något som upplevdes negativt. Det stora antalet deltagare som beskrevs på eventen upplevdes 
däremot även som något positivt. IP2 och IP4 uttryckte att OCR fått en stor mängd människor 
att delta och uppleva tillhörighet genom eventen, 
 

Det absolut bästa tycker jag är att man faktiskt har gjort det till en, jag ska inte säga 
folkrörelse men man har fått så otroligt många människor att röra på sig. Mängden 
deltagare och variationen från elitidrottare till motionärer som aldrig har rört på sig 
innan men som ändå tar sig runt en bana på en mil efter bästa förmåga (IP4). 

 
Man måste inte tillhöra en klubb eller gå med ett lag. Men också att alla sorters 
människor är med, och alla har olika förutsättningar. Vissa är helt vanliga och 
andra är superfita (vältränade). Men i princip alla kommer i mål. Visst alla kanske 
inte klarar alla hinder men det är ändå kul att det är så många olika människor som 
kan vara med och som deltar på samma villkor men med olika förutsättningar 
(IP2). 

 
Dessutom hjälpte deltagarna (motståndarna) varandra, något som ansågs ovanligt inom andra 
sporter, 
 

Jag har svårt att se andra sporter där man hjälper varandra så mycket och hejar på 
varandra. Ett hundrameterslopp tror jag inte man stannar och applåderar "kom igen 
nu, nu springer vi lite snabbare" 'haha.’ Så att samhörigheten där är mycket bättre 
(IP4). 
 

Omtänksamhet var det som bidrog till mest upplevd tillhörighet inom OCR genom den 
positiva attityd samt den vänlighet som eventen bidrog med (se Tabell D2 för koder och 
meningsenheter), “Här hjälps alla åt, men också rent mentalt i alla fall... Alla ska vara med, 
alla ska med i mål. Man vill att alla ska klara sig och det är inte kul att se någon inte klara 
det.” (IP2). Det fanns många situationer som upplevdes möjliggöra omtänksamhet inom 
OCR, i form av uppmuntrande ord och stöd, men även fysisk hjälp då deltagarnas kompetens 
utmanades,  
 

Målet är så gemensamt för alla och alla vet hur tungt det är och alla vet hur skönt 
det är att få hjälp någonstans. Det är en väldig hövlighet på banan, folk är väldigt 
artiga och hjälpsamma. Det är ingen som tycker att någon är bättre än någon annan, 
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man gör sin grej om man vill eller så springer man och hjälper till /.../ Det är rätt 
kul att alla är med... Man ser gäng som man tänker "hur ska de ta sig igenom". Och 
folk med helt fel kläder som kanske inte insett vad det innebär. Men sen kommer 
de i mål leriga och glada ändå, så det är jätteroligt (IP3).  

 
Tillhörighet beskrevs av flertalet deltagare som det starkaste motivet (se Tabell D2 för koder 
och meningsenheter) och var i vissa fall avgörande för deras deltagande. 
 
Kompetens 

Kompetens ansågs vara det starkast bidragande behovet inom SDT för deltagande i OCR. 
Utmaning var den främsta faktorn som ledde till upplevd kompetens (se Tabell D3 för koder 
och meningsenheter). Framförallt uppskattades den personliga utmaningen i form av att 
utmana och tävla mot sig själv, testa sina gränser och ge allt. Den psykiska utmaningen 
uttryckte sig i form av ovisshet, rädsla, mental trötthet och mental påfrestning,  
  

Det är mest fysiskt men även lite psykiskt också i och med det är ganska obekvämt 
ibland, det är vått och kallt, och smärta asså.. så det är ganska utmanande på det 
viset. Det krävs ju vilja att genomföra, det är inte bara att det är jobbigt rent fysiskt 
tycker jag (IP2). 
  

Genom OCR utmanades den fysiska förmågan i form av prestation, att ge allt, hålla sig i form 
och testa sina gränser. Trots valfriheten av att välja hinder samt möjlighet till att “/.../ se 
utmaningen i förhållande till sin egen förmåga“ (IP1), upplevde några deltagare att upplevd 
kompetens försämrades om de inte vågade och/eller tog ett lättare hinder. Upplevelsen av att 
utvecklas bidrog däremot till ökad kompetens, framförallt ansågs den fysiska utvecklingen 
mest bidragande, deltagarna upplevde sig bland annat ha utvecklat en bättre kondition, spänst, 
teknik och styrka vilket fick dem att klara av fler hinder. “Första året var det vissa saker jag 
inte ens kunde komma upp på, så det var ingen idé. I år behövde jag inte springa lika många 
straffrundor för det gick att ta sig upp på något sätt.” (IP3). Den psykiska utvecklingen ökade 
deras kompetens i form av att de vågade mer på hinder som utmanade rädslor (t.ex. höjdrädsla 
och klaustrofobi), förbättrad inställning till hinder och ökat självförtroende. Erfarenhet bidrog 
till den allmänna utvecklingen och deltagarna kände sig bättre och säkrare i utmanande 
situationer, på och utanför banan,  
 

Jag är rätt snabb med att tänka att “nej, det där löser jag inte”. Men när man står i 
en pressad situation och ska kasta sig... Det finns ett hinder som heter Dragon, jag 
tycker att det är så fruktansvärt att kasta sig där och så ska man landa och ta tag i en 
järnstång. Det är så himla nära att man slår i hakan och tänderna varenda gång. Det 
har blivit en sån grej att resultatet har kommit av att jag kan göra det, om jag inte 
tvekar och bara gör det så lyckas jag. Så det har nog resulterat i att jag vågar mer 
(IP3).  

 
Deltagarna upplevde att svårighetsgraden var medel till svår. Hindrena upplevdes som 
varierande och ej monotona, för enkla hinder eller straffrundor ledde till negativt upplevd 
kompetens (se Tabell D3 för koder och meningsenheter). Upplevelsen av att ett hinder 
däremot var jobbigt eller svårt, resulterade i ökad motivation för att klara av det bättre nästa 
gång, men om ett hinder upplevdes svårt på grund av slarv i träningen ansågs det minska 
upplevd kompetens. Deltagarna upplevde OCR som ett koncept där alla kan utmanas utifrån 
egen förmåga, 
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Jag tycker att det är häftigt OCR utmanar alla personer, du kan vara hur stark som 
helst eller bara vara höjdrädd så påverkar det hindret direkt, det blir så konkret vad 
du har för hinder, vilka hjärnspöken du har. Alla personer kan utmanas, nybörjare 
till elitatlet (IP6). 
 

IP3 nämnde att om lagets gemensamma kompetens ansågs vara hög, bidrog det till att den 
egna upplevda kompetens ökade och deltagaren kunde genomföra hinder som den vanligtvis 
hade avstått från,  
 

Det blir ju på ett sätt att även om jag har valet att ta en straffrunda, vissa hinder var 
det inte ens någon idé att jag skulle ge mig på. Men så gör man det ändå för att man 
känner att laget vill att man ska testa i alla fall (IP3). 
 

Enligt IP2, upplevdes den positiva effekten som motiverande endast om lagets kompetens var 
högre än deltagarens, “Det är som jag brukar säga, ska jag träna med någon så ska det helst 
vara med någon som är snäppet bättre än mig för det är väldigt motiverande för mig, eller så 
att man försöker hänga med.”. Den individuella definitionen av att misslyckas eller lyckas 
påverkade upplevelsen av kompetens. Känslan av misslyckande uppstod främst i samband 
med att inte klara av svåra hinder, eller vid val av lättare hinder, men även fysiska skador 
ansågs minska den upplevda kompetensen. När en prestation upplevdes som lyckad 
resulterade det i känslor av bland annat stolthet och lycka vid målgång men även att “Alla är 
vi vinnare som tar sig igenom och i mål.” (IP1). Upplevelsen av en lyckad prestation förekom 
dock främst under loppets gång,  
 

Det är precis efter att jag klarat av att ta mig över ett hinder och sätter fart mot 
nästa, då känner man sig nästan oövervinnerlig, då får man motivation till att 
fortsätta /.../ Men man får liksom ingen medalj under vägen. Det är ju först när man 
klarat ett hinder som man får den här endorfinkicken, de små kvittona är 
jätteviktiga under hindret. Så de måste se till att hinder ska vara svåra och 
utmanande men det ska också finnas små guldkorn till hinder som gör att man 
samlar mer energi än vad man gör av med (IP3). 

 
Likt IP3 uttryckte IP4 en lyckad prestation genom att säga; 
 

Ett hinder som man verkligen vill klara av och klarar, det boostar ju 
självförtroendet som allting annat, positiv förstärkning. Ju svårare hinder man 
klarar desto bättre känner man sig och även om man är trött så får man lite mental 
energi av det. En egen klapp på axeln (IP4). 

 
Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att använda självbestämmandeteorin för att öka 
kunskapen om motiv till OCR-deltagande i Sverige genom att studera a) deltagarnas 
upplevelse av självbestämmande utifrån motivationsregleringarna, b) om de grundläggande 
psykologiska behoven tillfredsställs i deltagandet och c) vilka egenskaper (t.ex. utformning av 
loppen, svårighetsgrad på hinder, omgivning) i själva OCR-eventet som kan relateras till 
dessa faktorer.  
 
Vad motiverar deltagare till att delta i OCR-event?  

Studiens resultat gick i linje med Simpsons et al. (2013) resultat, som indikerade att 
deltagandet inom OCR reglerades av både inre och yttre motivationsfaktorer. De vanligast 
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förekommande motivationsfaktorerna i tidigare studier var personlig utveckling, glädje och 
den sociala omgivningen i form av tillhörighet (inre regleringar). Även prestation (integrerad 
reglering) och tävling (yttre reglering) var två viktiga motivationsfaktorer (Kronenberg, 2012; 
Lynch & Dibben, 2015; Rodriguez, 2015; Sands, 2014). Tävling upplevdes däremot inte som 
en huvudsaklig motivationsfaktor i den föreliggande studien, istället upplevdes den inre 
tävlingen i form av personlig utmaning och utveckling vara betydelsefull. De främsta inre 
motivationsfaktorerna ansågs vara glädje, utmaning och utveckling, något som gick i linje 
med tidigare studier (Kronenberg, 2012; Lynch & Dibben, 2015; Rodriguez, 2015). Förutom 
de inre faktorerna ansågs i enlighet med Lynch och Dibbens (2015) samt Sands (2014) 
studier, det yttre motivet social interaktion vara en starkt bidragande faktor. När den sociala 
interaktionen (yttre reglering) utvecklades till upplevd tillhörighet (inre reglering utifrån SDT 
[Ryan & Deci, 2004]) ansågs det i den föreliggande studien som en avgörande faktor för 
deltagande. Tillhörighet upplevdes genom den omgivning, gemenskap och omtänksamhet 
som OCR bidrog med.  

Att vara i god form (fitness) ansågs vara en viktig motivationsfaktor (integrerad 
reglering) i Lynch & Dibbens (2015) studie. Däremot upplevde deltagarna i den föreliggande 
studien att det inte var av stor betydelse. Vad detta berodde på framgår inte i någon av 
studierna, det kan vara så att även om eventen i sig ger en fysisk utmaning så är det inte det 
främsta motivet för deltagande. Däremot kan målsättningen att vilja prestera bättre och 
snabbare resultera i att deltagarna tränar hårdare, vilket indirekt leder till bättre fysisk form. 
Deltagarna ansåg att träning var en integrerad del av självet samt att den träningsform OCR 
bidrog med, gick i linje med deltagarnas värderingar om ett givande koncept. Det framgick att 
fitness upplevdes genom att träningen var funktionell, allsidig och fysiskt utvecklande, samt 
att den var viktig för motivation till träning inför loppen. Deltagarna upplevde inte att fitness 
var något som motiverade dem till OCR, men utifrån Puchans (2005) studie kunde 
träningsformen vara en bidragande faktor till den generella ökningen av deltagare i 
äventyrsidrott. Det går inte att uttala sig om kausalitet i föreliggande studie, men deltagarna 
upplevdes vara mer fysiskt aktiva som följd av motivation till deltagande i OCR. Ett argument 
för påståendet kan vara att deltagarna upplevde att de tränade för att klara av eventen, 
misslyckande på ett hinder resulterade i mer träning inför nästa lopp. Det går därför att anta 
att deltagarna troligtvis inte hade tränat lika mycket om eventen inte upplevdes utmanande. 
Motivationen till träningen ligger därmed troligtvis i att förbättras inför nästa lopp och inte i 
själva träningen. Det går att tolka att motivationen till fitness är av större betydelse än vad 
som framkom i resultatet, eftersom motivation till att klara hinder ledde till att deltagarna 
tränade mer på sin fritid inför eventen. Träning motiverades därmed utifrån att klara eventen 
och resulterade i att mer långsiktiga och ihållande motionsvanor upprätthölls, något som går i 
linje med Teixeira et al. (2012) studie.  

Resultatet i föreliggande studie indikerade att deltagarna främst motiverades av inre 
motivation. Inre motivation anses generera hög nivå av självbestämmande, som i sin tur 
resulterar i ett upplevt psykologiskt välbefinnande (Ryan & Deci, 2004). Lynch och Dibben 
(2015) ansåg dock att deltagarnas motivation kunde förändras över tid, vilket stämmer 
överens med studiens resultat. Exempelvis nämnde IP4 hur motivationen till OCR hade 
förändrats med tiden; 

 
Jag har kanske tävlat färdigt lite grann. Hornen växer väl alltid ut när man taggar 
varandra men jag har mognat skulle jag kanske vilja säga 'haha'. Jag har 
ingenting att bevisa på samma sätt som jag hade innan. Även om det fortfarande 
handlar om att vara i god form och liksom kunna vara ett gott föredöme, men jag 
behöver inte bevis och hävda mig på samma sätt.  

 



16 

Motivation till OCR utifrån de grundläggande behoven (SDT) samt eventens 
bidragande egenskaper  

Resultatet i den föreliggande studien gick i linje med tidigare studier (Kronenberg, 2012; 
Lynch & Dibben, 2015; Rodriguez, 2015; Simpson et al., 2013) gällande att OCR leder till att 
de tre grundläggande behoven autonomi, kompetens och tillhörighet uppfylls. Kompetens 
upplevdes vara den starkaste komponenten och framkom främst i form av personlig utmaning 
och fysisk utveckling. Upplevd tillhörighet tillgodosågs genom gemenskap, omtänksamhet 
och omgivning och var det behov som värderades högst för deltagandet. Autonomi upplevdes 
främst i form av glädje till eventen, men även genom de valmöjligheter som OCR 
tillhandahöll. Att samtliga behov tillfredsställdes indikerade att deltagarna upplevde en hög 
grad av självbestämmande, som enligt självbestämmandeteorin är en faktor för motivation till 
deltagande och ett ökat psykologiskt välbefinnande (Frederick-Recascino, 2004; Ryan & 
Deci, 2004; Teixeira et al., 2012). Det kan därmed vara en förklaring till ökningen av 
deltagare inom OCR.  

 
Autonomi. Autonomi upplevs enligt Ryan och Deci (2004) när en individs värderingar, 

egna vilja och intressen är motivet till beteendet. En av deltagarna (IP4) upplevde att OCR 
hade ett, “/.../ vinnande koncept, god kamratskap, laganda och utmanande banor, de har hittat 
rätt väg.”. Upplevelsen av OCR som helhet och koncept gick i linje med SDT (Ryan & Deci, 
2004), och skulle därför kunna bidra till ökad motivation till eventen samt ett ökat 
psykologiskt välbefinnande genom att en hög nivå av autonomi upplevdes. Majoriteten av de 
som är aktiva inom idrott anses vara motiverade av glädjen till aktiviteten 
(Riksidrottsförbundet, 2016; Vallerand, 2007). I enlighet med tidigare studier (Lynch & 
Dibben, 2015; Puchan, 2005; Rodriguez, 2015; Vlahos, 2014) var det glädjen till själva OCR-
eventen som värderades högt. Samtliga deltagare uttryckte att eventen var glädjefyllda, vilket 
gjorde att de ville fortsätta att delta i loppen och utvecklas. Även glädjen kring eventen i form 
av omgivning och gemenskap var betydande. Trots att OCR upplevdes som glädjefyllt ville 
ingen deltagare lägga ner all tid och energi för att bli bäst, utan samtliga ville balansera 
deltagandet med andra delar i livet, något som går i linje med Rodriguez (2015) studie. Att 
vinna eller prestera på hinder var inte det viktigaste under OCR-eventen, även om 
tävlingsmöjligheter fanns. Istället främjar OCR personlig utveckling, träning och gemenskap 
genom eventen. Valmöjlighet till att delta utifrån egna målsättningar och ambitioner ökar 
autonomin, 
 

Jag kommer aldrig bli världsmästare men jag kan hela tiden utveckla mig själv till 
att bli bättre. Mitt mål är bara att bli så bra som jag kan bli, medans jag samtidigt 
äter god mat och dricker öl och har det gött liksom. Det är mina ambitioner, jag vill 
ha en god balans i det hela. (IP6). 
 

Deltagarna upplevde att de hade möjlighet till att uttrycka sig själva och sin egen vilja genom 
OCR-eventen. Dessutom uttryckte deltagarna en positiv attityd gentemot loppen, eftersom 
deltagandet i eventen skedde av egen fri vilja men även av att det fanns valmöjligheter under 
loppen som var anpassade efter ambitionsnivå, i form av alternativa hinder och straffrundor. 
Detta är något som inte studerats i tidigare studier, men var betydelsefullt för deltagarna i den 
föreliggande studien och påverkade upplevelsen av autonomi positivt. Möjligheten till att 
delta i lag eller individuellt var även något som ökade valfriheten, eventen gick att se som 
sociala motionsevent eller som tävlingsinriktade. De som deltar i lag kan bli influerade av 
andra lagmedlemmar gällande exempelvis deltagande, ambitioner och attityder, men kan ändå 
uppleva en känsla av autonomi om individen känner ett inre oberoende (Ryan & Deci, 2004). 
Däremot upplevde en deltagare (IP3) lagets ambition om “att prestera snabbare”, som ett krav 



17 

och deltagaren kände sig därför tvungen att göra det ursprungliga hindret. Utifrån Ryan och 
Deci (2004) går beteendet att tolka som att deltagaren är foglig och medgörlig, för att till 
exempel slippa bråk, vilket i sin tur leder till minskad autonomi. IP5 såg däremot lagets 
entusiasm som en bidragande faktor till att utveckla ett naturligt mål med träningen genom att 
delta i loppen. Oberoende vad lagets målsättning är kan individens egna upplevelse av 
målsättningen påverka hur internaliserad den blir och därmed påverka tillfredsställelsen av 
autonomi. Det skulle därför vara viktigt att individen upplever deltagandet som en del av sig 
själv och inte påtvingat av andra, för att uppleva självbestämmande.  

Föreliggande studie indikerade att majoriteten av deltagarna upplevde att de prioriterade 
sitt OCR-deltagande högt och att OCR ansågs värt att avsätta tid för (utifrån prioriteringar), 
eftersom det bland annat var en källa till spänning, samhörighet, bekräftelse och sågs som 
komplement till annan träning. Trots den generella valmöjligheten fanns det situationer, 
exempelvis obligatoriska hinder som påverkade upplevelsen av autonomi. Straffrundor eller 
brist på alternativa hinder påverkade autonomin negativt, då vissa av dessa hinder var 
obligatoriska för att kunna genomföra loppen. Däremot ansågs en större valmöjlighet (genom 
alternativa hinder, exempelvis fastline) på vissa event som starkt bidragande till ökad 
autonomi. 

Flertalet deltagare i studien såg OCR som en möjlighet till att sätta nya och utmanande 
mål, för att få ett syfte med träningen. Resultatet går i linje med Mullins (2012) studie där det 
framkom att deltagarna sökte efter nya utmaningar, oavsett om de var vardagsmotionärer eller 
tävlande idrottare. Samtliga deltagare ansåg att OCR var något för alla och att det involverade 
en större mångfald, med allt från elitidrottare till motionärer som aldrig tidigare rört på sig. 
Mångfalden bland deltagarna kunde enligt Vlahos (2014) bero på att OCR engagerar en ny 
grupp människor, då resultaten visade att flertalet deltagare inte hade någon tidigare 
erfarenhet av organiserad idrott. Det framkom i den föreliggande studien att samtliga 
deltagare ansåg att alla kunde delta i OCR, oberoende bakgrund, däremot var samtliga 
deltagare i studien redan aktiva inom idrott innan de själva började med OCR. Mångfalden 
indikerar att en bred målgrupp kan delta på lika villkor (hinder ska genomföras, det finns 
samma alternativ för alla och samtliga deltagare deltar utifrån egna förutsättningar) och kan 
därmed vara en förklaring till det ökade intresset för eventen. I den föreliggande studien fanns 
det däremot delade åsikter angående hinders uppbyggnad, antingen upplevde deltagarna 
hinder som orättvisa då de inte var anpassade för mångfalden, alternativt upplevdes det som 
positivt att samtliga hinder genomfördes utifrån olika förutsättningar, men på samma villkor 
för alla. Detta går att koppla till Deci et al. (1991) samt Ryan och Decis (2004) klargörande av 
SDT, där de anser att samma situation kan tillfredsställa, eller hämma de grundläggande 
behoven utifrån subjektiva perspektiv. Mängden och variationen av hinder ökade 
möjligheterna för merparten av deltagarna att utifrån ett subjektivt perspektiv, hitta något 
tilltalande hinder och event. Eventen ansågs som händelserika och varierande av samtliga 
deltagare och dessutom nämndes en upplevd ovisshet kring eventen och hindren, då inget 
lopp var det andra likt, något som ansågs positivt, händelserikt och intressant. Upplevelsen 
kan anknytas till Rodriguez (2015) och Vlahos (2014) studier som anser att mängden lopp 
och variationen i dem, samt den äventyrskänsla som OCR/extremsport verkar bidra till, kan 
vara motiverande för deltagande. 

Möjligheten att tävla för att vinna, att arbeta för personlig utmaning, utveckling och 
målsättning, eller att delta för skojs skull, tycktes ge hög nivå av autonomi. Det kan därför 
upplevas av en större mångfald (eftersom många kan delta utifrån egen ambitions- och 
kompetensnivå) som en motiverande idrott. Det går att anta att OCR ökar det psykologiska 
välbefinnandet genom den upplevda autonomin. Två av de främsta orsakerna till förhindrat 
deltagande var eventens geografiska läge och deltagarnas ekonomi, detta var yttre faktorer 
som deltagarna själva inte kunde styra över, men som ändå påverkade valfriheten och därmed 
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autonomin negativt. Det är dessutom faktorer som kan påverka majoriteten av deltagarna 
inom OCR. Men det stora antalet event (41st under 2016) möjliggörs ett bredare geografiskt 
läge, vilket i sin tur kan underlätta för deltagarna att hitta ett event som passar dem både 
ekonomiskt och geografiskt. Det framkom att deltagarna även intresserades av OCR på grund 
av dess träningsform som upplevdes funktionell och allsidig, då både psykisk och fysisk 
styrka samt kondition prövas, därmed anses det vara något som motiverar deltagare som är 
ute efter mer varierande träning. Framförallt motiverades deltagarna av att utveckla sig själva 
samt av att vara en del av den sociala omgivningen. Deltagarna upplevde OCR som ett sätt att 
“uttrycka sig själva” (inre motivation) som en ökande motivationsfaktor som gav en positiv 
effekt på autonomin. Däremot var deltagande för att ”bevisa något för andra” en 
motivationsfaktor (yttre reglering; vilket innebär en negativ påverkan på autonomin och 
indikerar låg nivå av självbestämmande), som upplevdes minska med tiden. 

 
Tillhörighet. Den sociala omgivningen som OCR-eventen bidrar med upplevdes i form 

av tillhörighet innan, under och efter eventen. Upplevd tillhörighet är en faktor som ökar det 
psykologiska välbefinnandet (Ryan och Deci, 2004). I föreliggande studie beskrevs 
tillhörighet som det främsta motivet och var till stor del avgörande för deltagande. Detta är ett 
resultat som stämmer överens med studier av exempelvis Sands (2014) och Simpson et al. 
(2013) som ansåg att OCR bidrar till hög upplevd tillhörighet genom kamratskap och 
gemenskap, vilket ansågs viktigt för deltagande. Enligt Ryan och Deci (2004) är det inte 
redan etablerade relationer som står i fokus utan den psykologiska upplevelsen av tillhörighet 
genom att exempelvis känna samband och gemenskap med andra, något som deltagarna i den 
föreliggande studien upplevde genom OCR, 
 

/.../ folk kommer och pratar och kollar kläderna. Det är som ett event kring själva 
tävlingen också, det är ju inte bara att man går dit och springer utan folk går ju dit 
och hänger och tittar på de andra som tävlar. Det är mycket gemenskap både innan, 
under och efter tycker jag (IP3).  

 
Det framkom däremot att känslan av tillhörighet minskade när deltagare eller lag endast 
fokuserade på den egna prestationen, följaktligen valde vissa deltagare att armbåga sig fram 
och inte hjälpa andra. Tillhörigheten upplevdes även bristande om det egna laget inte delade 
samma målsättning eller ambitionsnivå. För att öka möjlighet för tillhörighet bör deltagarna 
därför ha förutbestämda målsättningar samt en tydlig ambitionsnivå som samtliga i laget 
accepterar och eftersträvar. Dessutom kan träningen inför loppen pröva lämplighet av 
lagmedlemmar och målsättning samt möjliggöra förändring innan loppen, IP8 beskrev 
svårigheterna med att hitta ett lag som var på samma nivå,  
 

Alltså det är ju svårt att hitta någon som är samma, som springer ungefär samma. 
För man vill ju inte springa för fort och man vill ju inte springa för sakta, beroende 
på vem man springer med. Det är lite att anpassa så att man är på samma nivå. 
 

De faktorer som upplevdes minska tillhörigheten i den föreliggande studien nämndes 
inte i tidigare studier, men upplevdes viktiga för flertalet deltagare då samtliga deltog 
för att känna tillhörighet. De negativa aspekterna (skillnad i ambition- och 
kompetensnivå) ansågs vara två faktorer som hämmade tillhörigheten. Att vissa 
deltagare fokuserade på den egna prestationen påverkade därmed även omtänksamheten 
negativt. En känsla av omtänksamhet var det som i linje med Ryan och Deci (2004) 
bidrog till mest upplevd tillhörighet i den föreliggande studien och ansågs viktigt för 
samtliga deltagare. Omtänksamheten visade sig genom den positiva attityden, “Här 
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hjälps alla åt, men också rent mentalt i alla fall... Alla ska vara med, alla ska med i mål. 
Man vill att alla ska klara sig och det är inte kul att se någon inte klara det.” (IP2), och 
vänligheten som upplevdes på eventen, men även i form av deltagarnas och 
funktionärernas fysiska och psykiska stöttning. Ryan och Deci (2004) anser att 
människor har ett behov av att interagera med andra i sociala sammanhang, något som 
tillgodosågs av deltagarna genom eventen,  
 

Målet är så gemensamt för alla och alla vet hur tungt det är och alla vet hur skönt 
det är att få hjälp någonstans. Det är en väldig hövlighet på banan, folk är väldigt 
artiga och hjälpsamma. Det är ingen som tycker att någon är bättre än någon annan, 
man gör sin grej om man vill eller så springer man och hjälper till /.../ Det är rätt 
kul att alla är med... Man ser gäng som man tänker "hur ska de ta sig igenom". Och 
folk med helt fel kläder som kanske inte insett vad det innebär. Men sen kommer 
de i mål leriga och glada ändå så det är jätteroligt (IP3).  

 
I föreliggande studie upplevde samtliga deltagare att majoriteten var hjälpsamma under 
eventen, något som ansågs vara ovanligt inom andra idrotter, “Jag har svårt att se andra 
sporter där man hjälper varandra så mycket och hejar på varandra. Ett hundrameterslopp tror 
jag inte man stannar och applåderar ‘kom igen nu, nu springer vi lite snabbare’ 'haha.’” (IP4). 
Resultatet stämmer överens med de resultat Rodriguez (2015) och Vlahos (2014) fick fram i 
sina studier. Gemenskapen upplevdes även hög mellan deltagare som inte kände varandra 
sedan tidigare. Loppens upplägg bidrog till att deltagarna kunde bilda nya och inofficiella lag 
under loppets gång, vilket går att koppla till att det fanns en hög acceptans bland deltagarna. 
Känslan av acceptans är enligt Ryan och Deci (2004) grundläggande för att uppfylla behovet 
tillhörighet ochframkom även i Simpsons et al. (2013) resultat. IP6 ansåg att den gemenskap 
och utmaning OCR bidrar med, leder till att människor visar sina äkta känslor,  
 

/.../ en uttalad och outtalad gemenskap liksom och jag tror också det handlar 
mycket om att många visar sina äkta känslor på OCR-lopp, rädslor kommer fram, 
den riktiga lyckan när man klarar ett hinder, folk skriker, kramas, highfivas, det tar 
fram något äkta hos människor.  
 

Att deltagarna vågade visa känslor indikerar att känslan av acceptans upplevs av den 
tillhörighet som OCR medför. Även åskådarna hade en stöttande roll och bidrog till en större 
gemenskap, något som upplevdes kunna skilja sig från andra idrotter. Under loppen fanns det 
möjlighet för åskådarna att vara en del av tillhörigheten genom att uppmärksamma och stötta 
deltagare som tvekade inför ett hinder, eller genom att ta del av den glädje som uppstod när 
deltagare lyckades ta sig över ett hinder. En deltagare (IP6) jämförde åskådarnas roll i OCR 
med den roll de hade inom andra idrotter och indikerade en avsaknad av interaktion inom 
löpning, “/.../ (I) Ett löplopp så bara ‘aa där sprang den förbi, det såg lite jobbigt ut.’ 'haha'. 
Det ger inte lika mycket kanske, så jag tror att det är det som är den stora skillnaden” (IP6). 
Åskådarnas roll har inte undersökts i tidigare studier, det går att ifrågasätta hur den upplevda 
tillhörigheten som åskådarna bidrar med påverkar deltagarna och om åskådarna möjligtvis vid 
ett senare tillfälle själva väljer att delta. Detta då tillhörigheten upplevdes ha en betydande roll 
för deltagandet. Det stora deltagarantalet och mångfalden bland deltagarna var något som 
upplevdes positivt av samtliga deltagare i studien och går troligtvis att applicera på 
åskådarnas roll,  
 

Det absolut bästa tycker jag är att man faktiskt har gjort det till en, jag ska inte säga 
folkrörelse men man har fått så otroligt många människor att röra på sig. Mängden 
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deltagare och variationen från elitidrottare till motionärer som aldrig har rört på sig 
innan men som ändå tar sig runt en bana på en mil efter bästa förmåga (IP4). 

 
IP2 kommenterade att alla som var intresserade hade möjlighet att delta, “ Man måste inte 
tillhöra en klubb eller gå med ett lag. Men också att alla sorters människor är med, och alla 
har olika förutsättningar. Vissa är helt vanliga och andra är superfita (vältränade). Men i 
princip alla kommer i mål.”. Trots detta ansågs mängden deltagare på loppen medföra vissa 
svårigheter, eftersom det ibland resulterade i att det blev trång på banan och att köbildning 
skapades vid hinder. Den aspekten ansågs däremot inte väga tungt i deltagarnas generella 
upplevelse av de andra deltagarna och eventen, “En gigantisk familj skulle man kanske kunna 
jämföra det med, där alla hjälper alla. God sammanhållning på banan och utanför banan.” 
(IP4). Simpson et al. (2013) identifierade liknande upplevelser av ett ömsesidigt förtroende, 
acceptans, beundran och vänskap gentemot andra deltagare och även där nämndes att 
gemenskapen kunde jämföras med en stor familj. 
 

Kompetens. Upplevd kompetens är en viktig faktor för ett ökat psykologiskt 
välbefinnande (Ryan & Deci, 2004). Enligt Ryan och Deci (2004) ökar känslan av kompetens 
när människor får möjlighet att uttrycka sina förmågor och kunskaper, samt om det finns 
möjlighet till fortsatt utveckling. Mullins (2012) anser att OCR möjliggör detta genom att 
träningen är effektiv och utvecklar mångsidiga färdigheter och förmågor, såväl fysiskt som 
psykiskt. Deltagarna i den föreliggande studien upplevde att hinder på loppen var varierade, 
något som enligt Mullins (2012) kan leda till ökad motivation eftersom det finns många 
utvecklingsmöjligheter inom OCR. Mullins (2012) menar dessutom att individer söker sig till 
OCR på grund av att de vill utmana sig själva, något som de olika momenten bidrar till. I linje 
med Mullins (2012) studie upplevdes de utmaningar som OCR tillhandahåller vara de främsta 
faktorerna för upplevd kompetens. Dessutom visade resultaten i föreliggande studie att 
kompetens vara det behovet inom SDT som bidragit till mest motivation för deltagande i 
OCR. Detta är ett resultat som stämmer överens med Rodriguez (2015) studie, som ansåg att 
kompetens var en av de huvudsakliga faktorerna. Utifrån Ryan och Deci (2004) upplevs 
kompetens i form av tillit till sin förmåga och upplevelsen av att vara effektiv i handling. 
Samtliga deltagare upplevde OCR som ett koncept där alla utmanades utifrån egen förmåga. 
Deltagarnas upplevelse av att svårighetsgraden var medel till svår går att koppla till att 
människor, enligt SDT (Ryan & Deci, 2004), söker sig till utmaningar som är optimala utifrån 
upplevd förmåga. IP6 definiera utmaningen som; “/.../ du kan vara hur stark som helst eller 
bara vara höjdrädd så påverkar det hindret direkt, det blir så konkret vad du har för hinder, 
vilka hjärnspöken du har. Alla personer kan utmanas, nybörjare till elitatlet.” Även Mullins 
(2012) studie visade på att människor eftersträvar tillfredsställelse genom att utföra 
utmanande hinderbanor.  

Vad deltagarna definierade som att lyckas eller misslyckas utgicks ifrån individuella 
värderingarna, något som påverkade den upplevda kompetensen. Deltagarna beskrev att de 
upplevde lycka och stolthet när de utfört en framgångsrik prestation, vilket framförallt 
upplevdes när de klarat ett hinder, men även när de tagit sig i mål,  
 

Det är precis efter att jag klarat av att ta mig över ett hinder och sätter fart mot 
nästa, då känner man sig nästan oövervinnerlig, då får man motivation till att 
fortsätta /.../ Men man får liksom ingen medalj under vägen. Det är ju först när 
man klarat ett hinder som man får den här endorfinkicken, de små kvittona är 
jätteviktiga under hindret. Så de måste se till att hinder ska vara svåra och 
utmanande men det ska också finnas små guldkorn till hinder som gör att man 
samlar mer energi än vad man gör av med (IP3). 
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Rodriguez (2015) studie visade liknande resultat, där deltagarna beskrev en lyckad 
prestation i förhållande till sina förutsättningar. Det framkom däremot att vissa 
deltagare istället såg en lyckad prestation när de presterat bättre än andra (Rodriguez, 
2015), något som inte framkom i den föreliggande studien. Resultatet kan bero på att 
samtliga deltagare motiverades av att lyckas ta sig över hinder utifrån sina individuella 
(samt lagets) förutsättningar. Det framkom ingen strävan efter att prestera bättre än 
andra individer eller lag, att bli bäst var inte ett mål för någon av dem. Dessutom 
upplevdes misslyckande främst när deltagarna inte klarade av svåra hinder, men även 
när de valde att ta lättare hinder (där det fanns valmöjlighet). Ingen av deltagarna 
beskrev att de jämförde sin prestation med någon annan, men att misslyckas beskrevs 
minska den upplevda kompetensen. Resultatet i föreliggande studie går i linje med de 
resultat Mullins (2012) fick fram i sin studie. Däremot nämns inte val av lättare hinder i 
förhållande till kompetens i Mullins (2012) studie. Rodriguez (2015) ansåg att just den 
varierande svårighetsgraden på hindren bidrog till en ökad chans att i alla fall hitta en 
komfortabel uppgift som ökade känslan av kompetens, något som en av deltagarna även 
nämnde i den föreliggande studien. Majoriteten av deltagarna upplevde däremot svåra 
hinder som något positivt, eftersom det ansågs bidra till en ökad motivation att 
utvecklas, något som stärks av Lynch och Dibben (2015) som förklarar att svåra 
utmaningar bidrar till ökad glädje, på grund av att svårighetsgraden ger möjlighet till 
fortsatt utveckling och ökad prestation. Dessutom var det även viktigt för deltagarna att 
genomföra medelsvåra hinder för att uppleva kompetens vid själva genomförandet och 
ansågs, av bland annat IP4, som en form av positiv förstärkning vilket bidrog till ökad 
energi och självförtroende. 

Den upplevda kompetensen utgick inte alltid från individen själv, förutom 
individens egna upplevelse ansågs även lagets ambition och kompetens som en 
bidragande faktor. Lagets ambitionsnivå påverkade individens tillit till den egna 
förmågan något som IP3 uttryckte,  
 

/.../ på ett sätt att även om jag har valet att ta en straffrunda, vissa hinder var det 
inte ens någon idé att jag skulle ge mig på. Men så gör man det ändå för att man 
känner att laget vill att man ska testa i alla fall. 

 
Enligt IP2, upplevdes endast en ökad motivation om lagets kompetens var högre än 
individens, “Det är som jag brukar säga, ska jag träna med någon så ska det helst vara med 
någon som är snäppet bättre än mig för det är väldigt motiverande för mig, eller så att man 
försöker hänga med.”. Att det finns möjlighet till laguppställning i OCR kan därför anses vara 
positivt och ökar möjligheten för upplevelsen av kompetens. I kombination med tillhörighet, 
kan den ökade känslan av kompetens genom laguppställning (som OCR möjliggör) vara en 
motiverande faktor för deltagande. Om OCR endast hade tillåtit individuella uppställningar 
hade denna upplevelsen troligtvis minskat. Däremot nämns det att även de som deltog 
individuellt hjälpte och fick hjälp av andra, därmed bör denna upplevelse fortsätta, fast i 
mindre utsträckning. 

Den fysiska utmaningen ansågs enligt Rodriguez (2015) vara en bidragande faktor till 
OCR-deltagande. Den föreliggande studien fick motsvarande resultat där förmågor såsom 
prestation, uthållighet, fysiska form och begränsningar utmanades. Det går att ifrågasätta om 
de utmaningar som OCR tillhandahåller (utifrån sitt koncept) upplevs på motsvarande sätt 
inom traditionella idrotter, eller om de främst förekommer inom OCR och andra 
extremsporter. Förutom att OCR bidrog med en fysisk utmaning ansågs det även bidra till 
fysisk utveckling, vilket ansågs vara den faktor som bidrog till mest upplevd kompetens. 
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Utveckling visade sig i form av bättre kondition, spänst, teknik och fysisk styrka. En deltagare 
(IP3) upplevde fysisk utveckling genom att ha klarat av de hinder som under tidigare lopp 
upplevts svåra, och därmed undgått att utföra lika många straffrundor vid senare tillfällen. Det 
kan därför vara av fördel för deltagarnas uppfattning av utveckling att vissa hinder 
återkommer på loppen, för att utvecklingen ska bli tydligare. Dessutom upplevdes 
utmaningen i eventen som “/.../ mest fysiskt men även lite psykiskt också i och med det är 
ganska obekvämt ibland /.../ Det krävs ju vilja att genomföra, det är inte bara att det är jobbigt 
rent fysiskt tycker jag” (IP2). I enlighet med Sands (2014) studie framkom det att OCR-
deltagarna upplevde eventen som personligt utmanande, där de tävlade mot sig själva istället 
för att tävla mot andra. Olika hinder möjliggjorde att rädslor, ovisshet, mental trötthet och 
påfrestningar utmanades, men bidrog även till en psykologisk utveckling i form att deltagarna 
hade en bättre attityd samt vågade mer. Den typen av utveckling kan tolkas som ett förbättrat 
självförtroende, ökad uthållighet, erfarenhet samt mer mod och går att knyta samman med 
Mullins (2012) och Rodriguez (2015) studie, där deras resultat dessutom visade på utveckling 
av självdisciplin, kreativitet och samarbetsförmåga. Den allmänna utvecklingen i form av 
erfarenhet gick i linje med Rodriguez (2015) studie eftersom deltagarna upplevde att de 
klarade fler utmaningar på loppen, men även i privatlivet. Genom att OCR utsätter deltagarna 
för olika utmaningar möjliggör det även olika sorters utveckling, och kan vara en bidragande 
faktor till motivation för deltagande. Det går att förutsätta att flertalet traditionella idrotter inte 
tillhandahåller den utmaning som OCR:s koncept erbjuder, vilket ansågs vara den starkast 
bidragande faktorn till deltagande i OCR.  
  
Metoddiskussion 

Föreliggande studie genomfördes kvalitativt i syfte att få fram så djupgående information 
som möjligt om respondenternas upplevelse och motiv till deltagande i OCR. En kvantitativ 
metod var därför inte av intresse, då den kvantitativa metoden inte hade undersökt deltagarnas 
upplevelse av OCR (Smith et al., 2012). Däremot hade en kvantitativ metod kunnat generera 
en större urvalsgrupp/population och på så sätt ökat generaliserbarheten (Smith et al., 2012). 
Resultatet indikerade att samtliga deltagare hade liknande upplevelser av eventen, vilket tyder 
på att även en större urvalsgrupp troligtvis hade visat liknande resultat. Hade urvalet däremot 
varit mer slumpmässigt för att öka generaliserbarheten skulle det kunnat leda till en större 
omfattning och variation i resultatet. Möjligtvis hade en mixad metod varit att föredra 
(kvalitativ och kvantitativ) för att öka generaliserbarheten och samtidigt behålla den mer 
djupgående förståelsen för resultatet. På grund av att OCR är en tränings- och tävlingsform 
som ökat i popularitet på kort tid finns det relativt lite forskning inom området, därför utgicks 
det även från ett antal mastersuppsatser. Det togs dessutom resultat från liknande idrotter som 
jämfördes med resultatet i den föreliggande studien. Eftersom OCR kan definieras som en 
extremsport och äventyrsidrott (Lynch & Dibben, 2015; Rodriguez, 2015), jämfördes 
resultatet utifrån dem. Även om studiens resultat gick i linje med resultat inom extremsport 
och äventyrsidrott, skiljer sig sporterna åt och det kan därmed ha påverkat reliabiliteten och 
validiteten i föreliggande studie. De negativa hälsoeffekterna av extremsport och OCR 
studerades inte, det går därför inte att uttala sig om hur den allmänna hälsan upplevdes. 

 För att öka intervjuguidens validitet baserades guiden på SDT:s teoretiska referensram 
(Smith et al., 2012; Ryan & Deci, 2004). En systematisk uppsättning av frågor konstruerades 
för att respondenterna lättare skulle förstå och minnas så mycket som möjligt under 
intervjuerna, samt för att lättare kontrollera om svaren var konsekventa och/eller 
inkonsekventa och därmed öka reliabiliteten (Smith et al., 2012). Deltagarna kontaktades via 
sociala medier och de som svarade på förfrågan deltog i studien. Rekryteringen samt urvalet 
kan ha påverkat resultatet eftersom enbart de deltagare som hade en positiv upplevelse av 
OCR deltog i föreliggande studie, något som minskar generaliserbarheten. Även det låga 
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antalet deltagare i studien och att samtliga deltagare var från sydvästra Sverige bidrog till 
minskad generaliserbarhet. På grund av tidsbrist utfördes ingen triangulering i analysen, vilket 
innebär att den inte analyserades utifrån olika synvinklar, något som minskade studiens 
validitet (Smith et al., 2012). 
 
Konklusion och implikationer 

Resultatet i föreliggande studie är till stor del i enlighet med tidigare studier 
(Kronenberg, 2012; Lynch & Dibben, 2015; Mullins, 2012; Puchan, 2005; Rodriguez, 2015; 
Ryan & Deci, 2004; Simpson et al., 2013; Vlahos, 2014). Det framkom att OCR uppfyllde de 
grundläggande psykologiska behoven utifrån SDT och hade därmed en positiv inverkan på 
deltagarnas psykologiska välbefinnande samt ökade motivationen till deltagande (Ryan & 
Deci, 2004). Deltagarna hade en hög nivå av självbestämmande och det förekom en blandning 
av både inre och yttre motivation bland deltagarna. Framförallt upplevde deltagarna den inre 
motivationen som mer betydelsefull och inflytelserik för deltagandet i OCR. OCRs koncept 
bidrog med egenskaper i form av personlig utmaning för samtliga deltagare som tillsammans 
med den upplevda glädjen var de främsta motivationsfaktorerna. Dessutom bidrog OCR med 
en möjlighet för personlig utveckling (fysisk och/eller psykisk) samt en social omgivning som 
ledde till upplevd tillhörighet. Att dessa faktorer upplevdes av deltagarna samt påverkade 
deras motivation kan anses vara en förklaring till att OCR attraherar allt fler deltagare. 
Eftersom upplevd tillhörighet ansågs vara ett av de starkaste motiven till deltagande är det 
viktigt att konceptet förblir detsamma. För att fortsätta gynna upplevd tillhörighet bör OCR 
bibehålla möjligheten och möjliggöra att deltagarna kan välja lag eller individuell start, samt 
att det fortsätter förbli en utmaning med fokus på att ta sig igenom banorna, istället för att se 
det som en tävling. På så sätt främjas samarbete mellan deltagarna. Det går att antyda att det 
är viktigt att OCR-arrangörer fortsätter utveckla sina hinderbanor för att de ska upplevas som 
utmanande och tillfredsställande. Förutom att det bör finnas nya och svårare hinder är det 
även viktigt att vissa hinder återkommer för att deltagarna ska fortsätta uppleva en utveckling. 
Bland annat kunde det stora antalet deltagare härledas till variationen på och mängden hinder 
under eventen som bidrog till en allsidig utmaning, därför är det viktigt att det utmanande 
konceptet fortgår. Möjligheten att välja alternativa hinder ökade deltagarnas upplevelse av 
autonomi. Det är viktigt att OCR fortsätter möjliggöra valfrihet under loppen för att tilltala 
mångfalden. De alternativa hindrens utformning är något som fortfarande behöver prövas och 
förändras eftersom det råder oenighet gällande dem. Därför är det fördelaktigt att 
arrangörerna testar olika utformningar. Utifrån den föreliggande studien och tidigare 
forskning gällande OCR går det att indikera att OCR även i Sverige skulle kunna ses som en 
psykologiskt hälsofrämjande fritidsaktivitet för en större mångfald (Kronenberg, 2012; Lynch 
& Dibben, 2015; Mullins, 2012; Puchan, 2005; Rodriguez, 2015; Ryan & Deci, 2004; 
Simpson et al., 2013; Vlahos, 2014). Eftersom OCR tillfredsställer samtliga behov indikerar 
det att eventen har ett framgångsrikt koncept och kan medföra en varaktig ökning av deltagare 
samt bidra till fortsatt utveckling av OCR och framtida fritidsaktiviteter som gynnar det 
psykologiska välbefinnandet. 

 
Framtida forskning 

Framtida forskning bör studera ett större urval och målgruppen bör vara mer 
slumpmässigt utvald för att öka generaliserbarheten. Ett större, mer slumpmässigt urval skulle 
kunna behandla mer data i form av ålder, kön, antal event, geografiskt läge, men framförallt 
för att undersöka de som har en positiv respektive negativ attityd gentemot OCR. Dessutom 
bör hälsoeffekterna av OCR studeras för att göra en jämförelse gällande jämförelse gällande 
de positiva respektive negativa faktorerna samt undersöka vilka som har störst påverkan på 
välbefinnandet. Det skulle vara av fördel att använda sig av en “mixad metod” för att få större 
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kvantitet men även en fördjupning i resultatet.  
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Bilaga A, Event- och deltagarinformation  
I USA är Tough Mudder ett av de ledande OCR-arrangören och har sammanlagt haft över två 
miljoner deltagare, med cirka 10 000 -15 000 deltagare per event (Tough Mudder, 2016). I 
Sverige är Tough Viking och Toughest två av de ledande OCR-arrangörerna (Toughest, 
2016; Tough Viking, 2016a). Tough Viking arrangerade sitt första lopp i Malmö 2013 med ca 
1200 deltagare, deras andra lopp (samma år) hade ca 2 000 deltagare (Bodyscience 
Magazine, 2015). I ett av deras lopp i Göteborg 2016, deltog över 3 000 personer (Tough 
Viking 2016b) På det senaste loppet av Toughest (i Göteborg) deltog fler än 4 000 personer 
(Toughest, 2016b). Förutom vanliga OCR-lopp har det dessutom utformas nationella och 
internationella mästerskap i olika grenar (Göteborgs Stad, 2016).  
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Bilaga B, Intervjuguide 

 
Vi ska börja med lite allmänt om din bakgrund och sen gå vidare med din upplevelse av 
OCR. 
 
Bakgrundsinformation 
● Kön     K (  )     M (  ) 
● Ålder 
● Högsta utbildningsnivå: Grundskola ( ) | Gymnasie ( ) | Eftergymnasial utb. ( )  
● Huvudsaklig sysselsättning: Jobb ( ) | Studier ( ) | Arbetslös ( ) 
 
● Hur länge har du varit engagerad/deltagit i OCR? 
● Antal OCR-event hittills? 
  
Upplevelse av autonomi (egen vilja/självbestämmande) 
● Hur kom det sig att du började med OCR? (någon/något påverkat) 
● Kan du berätta om din upplevelse av OCR? (känslor, upplevelse) 
● Finns det några situationer eller något moment som du själv kan bestämma över i 
OCR? (vad, hur) 
● Finns det någon situation eller något moment som du själv hade velat bestämma över? 
(t.ex. Sträcka, val av hinder?) 
● Vad upplever du hindrar dig från att bestämma själv över ditt deltagande? (t.ex. Hur 
tävlingen är utformad/bestämmelser) 
 
● Har du tänkt delta i fler event? 
● Vad har du för mål med OCR? 
● Hur väljer du vilka OCR-event du deltar i? 
 
  
Motivation till att delta i OCR (skäl, driver, får dig att...) 
● Vad motiverar dig till att delta i OCR? 
- Om tänkt delta i fler: Har anledningen till att du vill delta i OCR förändrats jämfört 
med när du började? (på vilket sätt?) 
● Vad upplever du är bra med OCR? 
● Vad upplever du är dåligt med OCR? 
● Vad värderar du högst med OCR? 
● Har du tidigare varit aktiv inom någon idrott eller varit fysiskt aktiv på annat sätt? 
- (Om ja: Motionerar du på annat sätt nu också? (Vad, hur ofta?)) 
● Hur prioriterar du ditt deltagande i OCR i förhållande till andra aktiviteter? 
● Har du missat något planerat OCR-event? 
- (Om ja: Varför?) 
● Upplever du några hinder till att vara med på OCR-event? (vilka, varför?) 
  
Upplevelse av kompetens (Tilltro till din egen förmåga, i form av fysisk skicklighet 
[orkar/kan] men också psykisk skicklighet [kunskap om hinder och förståelse]) 
● Vad får dig att känna dig kompetent och skicklig inom OCR? 
● Upplever du att OCR har gett några resultat? I så fall vilka? 
● Påverkar dessa resultat, eller uteblivna resultat, din inställning till OCR? 
● Hur upplever du att OCR använder sig av feedback på deltagarnas prestationer? 
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(straffrunda, pris) 
● Hur viktigt är feedback i OCR för dig? 
● Vilka möjligheter till att öka din upplevelse av kompetens ser du i OCR? 
● Vad anser du minskar din upplevelse av kompetens i OCR? 
● Hur upplever du svårighetsgraden av hindren? 
- Hur påverkar svårighetsgraden din upplevda kompetens? 
- Hur påverkar svårighetsgraden din motivation? 
  
Upplevelse av samhörighet (din gemenskap med andra och ditt sociala nätverk) 
● Hur upplever du att samhörigheten är mellan deltagarna inom OCR?  
● Hur viktig är samhörighet för ditt deltagande i OCR? 
- (Om de svarat JA på tidigare aktivitet; Upplever du någon skillnad i samhörighet 
inom OCR jämfört med andra aktiviteter) 
● Vilka situationer inom OCR möjliggör samhörighet? 
● Vilka situationer inom OCR förhindrar känslan av samhörighet? 
● Hur påverkar samhörigheten din vilja att delta i OCR? 
● Föredrar du överlag att utföra aktiviteter själv eller med andra? 
  
Avslutningsvis Övrigt 
● Hur ser du på din framtid inom OCR? 
● Vad upplever du är viktigast för att du ska fortsätta delta i OCR? 
● Vad upplever du som största hinder för att du ska fortsätta delta i OCR? 
● Utifrån hur du känner idag, kommer du att fortsätta med OCR de närmaste åren? 
● Upplever du att ditt psykologiska mående har påverkats genom OCR? (på vilket sätt?) 
  
● Finns det något du vill tillägga? 
  
Tacka för deltagande... 
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Bilaga C, Informationsbrev 

HALMSTAD HÖGSKOLA 
Akademin för Hälsa och Välfärd 
 

Deltagande i Hinderbanelopp (OCR)  
Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Halmstad. Vi läser idrottspsykologi och 
skriver just nu vår Kandidatuppsats. 
  
Syftet med uppsatsen är att använda en motivationsteori för att öka kunskapen om motiven 
bakom deltagande i Hinderbanelopp (OCR - Obstacle Course Race) i Sverige. 
Studien genomförs med individuella intervjuer med OCR-deltagare. Förutom 
bakgrundsfrågor kommer Du få frågor angående din upplevelse av OCR. Intervjuerna 
kommer spelas in med hjälp av mobiltelefon och därefter transkriberas (skrivas ut) och vi ber 
Dig svara så ärligt, uppriktigt och så spontant som möjligt. 
  
Strikt konfidentialitet kommer att iakttas i hanteringen av allt material, vilket innebär att 
ingen kommer kunna utläsa vem Du är eller se hur just Du har svarat i resultatredovisningen. 
Studien är frivillig och Du kan när som helst, utan att ange orsak, avbryta Din medverkan. 
  
Resultaten kommer att redovisas på individ- och gruppnivå. Inspelningarna och den 
transkriberade texten kommer förstöras när studien är klar. 
Resultaten kommer att redovisas i form av en rapport. Önskar Du ta del av denna rapport, 
eller om Du har några andra frågor om studien eller Din medverkan är du välkommen att 
kontakta någon av oss:  
  
Larisa Dordevic, 073-4448869 
Lardor14@student.hh.se 
  
Hanna Richter Ahlén, 072-7229191 
Hanahl14@student.hh.se 
  
Lämna Ditt samtycke till att delta i studien genom att kryssa i rutan.  

  

 
 

Handledare 
Karin Weman Josefsson 

Karin.Weman@hh.se 
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Tabell D1 
Innehållsanalys gällande det Grundläggande Psykologiska Behovet Autonomi 
 

Koder och meningsenheter (n=) Subtema (n=) Generella 
tema (n=) 

Kategori (n=) 

Varierande (4) 
Händelserikt (1) 
Ovisshet (2) 
Alternativa hinder (4) 
 
Neg. 
Lite variation och valmöjlighet (1) 
Tråkiga hinder (1) 

Händelserikt/varierand
e (11) 
 
Neg. (2) 

Intresse (27) 
 
Neg. (2) 

Autonomi 
(149) 
 
Neg. (26) 

Funktionell träning (9) 
Bra träningsform (4) 
Följer trenden (1) 
Träningsform utvecklas (1) 
Träna som man tävlar (1) 

Träningsform (16) 
 

  

Roligt (31) 
Mycket hinder (4) 
Omgivning (10) 
Träna samtidigt som det är kul (1) 
Inga mål (1) 
Kortare sträckor (1) 
Bli skitig (1) 
Såg kul ut (6) 
Skönt (3) 

Glädje (58) 
 

Värdering 
(58) 
 
 

 

Varierande deltagande (3) 
Frivilligt deltagande (8) 
Valfritt alternativ (3) 
Valfri uppställning 
(individuellt/familj/lag/elit) (2) 
Ska göra det svåraste (2) 
Utgå egen förutsättning (2) 
 
Neg. 
Ej anpassade hinder (2) 
Hinder för att ta sig vidare (1) 
Laget bestämmer hinder (1) 

Valmöjlighet (20) 
 
Neg. (4) 

Egen vilja 
(64) 
 
Neg. (24) 
 

 

Ett nytt mål (5) 
Att hålla sig i form (2) 
Naturligt mål (1) 
Inga mål (1) 
 
Neg.  
Ej delad lagmålsättning (1) 

Målsättning (9) 
 
Neg. (1) 

  

Vinnande koncept (1) 
Vill bli bättre (3) 

Attityd (16) 
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Notera. Neg. = Bidrar till negativ effekt på behovet. 
 
  

Gör sitt bästa (2) 
Tar det ej seriöst (1) 
Helhetsupplevelse (1) 
Gå in med rätt inställning (2) 
Gott Föredöme (3) 
Balans i livet (3) 

 
 
 

Spänning (1) 
Samhörighet (1) 
Egen skull (4) 
Bekräftelse (1) 
 
Neg.  
Ej välja straff pga lag (1) 
Samhörighet avgörande (7) 
Vill ej svika laget (1) 

Motiv (7)  
 
Neg. (9) 

  

Prioriteras högt (8) 
Kompletterar annan träning (1) 
Avsätta tid (2) 
Värderar deltagande högt (1) 
 
Neg. 
Prioriteras lågt (3) 
Geografiskt läge (4) 
Ekonomisk/kostnadsfråga (2) 
Dålig säkerhet (1) 

Deltagande (12) 
 
Neg. (10) 
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Tabell D2  
Innehållsanalys gällande det Grundläggande Psykologiska Behovet Tillhörighet 
 

Koder och meningsenheter (n=) Subtema (n=) Generella 
tema (n=) 

Kategori (n=) 

Bra samhörighet (7) 
Socialt (18) 
Äkta känslor (1) 
Naturlig uppdelning (1) 
 
Neg. 
Fullfart, armbågar fram (1) 
Osociala smågrupper (1) 
Lagmedlem ej allvar (1) 
Olika tempo (1) 

Upplevelse 
(27) 
 
Neg. (4) 

Gemenskap 
(55) 
 
Neg. (11) 

Tillhörighet 
(159) 
 
Neg. (14) 

Samhörighet viktigt (14) 
Träning inför (5) 
Samma nivå (8) 
Kontakt med vänner (1) 
 
Neg. 
Samhörighet ej viktigt (2) 
Individuella starter (5) 

Påverkan 
(28) 
 
Neg. (7) 

  

Bra stämning (9) 
Åskådare stöttar (4) 
Bra omgivning (4) 
Funktionärer längst banan (2) 

Omgivning 
(19) 

Tiillhörighet 
(42) 
 
Neg. (2) 

 

Sociala medier (2) 
Var den som fick andra att delta (2) 
Deltog i andras lag (7) 

Koppling till 
OCR (11) 

  

Bilda ny grupp (1) 
Andra sporter (3) 
Arrangörers peptalk (1) 
Folkrörelse (1) 
Något för alla (6) 
 
Neg. 
För mycket folk på banorna (1) 
Mångfald och hinder (1) 

Konceptet 
(12) 
 
Neg. (2) 

 
 
 

 

Stöd/pushar (9) 
Hjälpa varandra (30) 
Uppmuntrande ord (5) 
Hinder och rädslor (1) 
 

Vänlighet 
(45) 

Omtänksam
het (62) 
 
Neg. (1) 

 

Alla bör prova (5) 
Hövlighet (2) 
Laget ska klara sig (6) 

Attityd (17) 
 
Neg. (1) 
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Tävlar ej mot andra (2) 
Alla lag ska med i mål (1) 
Ser ej ner på andra (1) 
 
Neg. 
Ej svika laget (1) 

Notera. Neg. = Bidrar till negativ effekt på behovet. 
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Tabell D3 
Innehållsanalys gällande det Grundläggande Psykologiska Behovet Kompetens 
 

Koder och meningsenheter (n=) Subtema (n=) Generella tema 
(n=) 

Kategori (n=) 

Bra svårighetsgrad (8) 
Medelsvåra-svåra hinder (4) 
Valfri svårighetsgrad (5) 
 
Neg. 
Straff måste bli svårare (2) 
För enkla hinder (1) 

Svårighetsgrad (17) 
 
Neg. (3) 

Effektivitet (24) 
 
Neg. (4) 

Kompetens 
(231) 
 
Neg. (26) 

Jobbigt (3) 
Ej monotont (2) 
Varierande hinder (1) 
Anpassas efter hinder och 
mående (1) 
 
Neg. 
Slarvat med träning (1) 

Upplevelse (7) 
 
Neg. (1) 

  

Det är en utmaning (2) 
Funktionell träning (2) 
Måste vara komplett (2) 
Alla utmanas (4) 
Deltagarpris (2) 

Konceptet (12) Uttrycka 
förmågor 
(16) 
 
Neg. (4) 

 

Lag bestämmer hinder (1) 
Lag ökar kompetens (3) 
 
Neg. 
Olika kompetensnivåer (4) 

Lagarbete (4) 
 
Neg. (4) 

  

Att lyckas = Vinst (6) 
Vinnarinstinkt (2) 
Svårt = ökar motivation (3) 
Flow (3) 
Målkänsla, helt slut (1) 
Alla vinnare (1) 
Positiv förstärkning (4) 
Lyckorus (2) 
Stolt (2) 

Lyckas (24) Skicklighet (25) 
 
Neg. (13) 

 

Misslyckas svåra hinder (1) 
 
Neg. 
Svåra hinder (8) 
Misslyckas med hinder (1) 
Fysiska skador (4) 

Misslyckas (1) 
 
Neg. (13) 

  

Personlig utmaning 
(T.ex.utmaning, kroppkännedom, 

Allmän utmaning 
(78) 

Utmaning (117) 
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tävla mot sig själv, nytt mål, ge allt, 
klara av, obekvämt, testa nytt) (74) 
Utmaning förändras (4) 

Neg. (5) 

Mental utmaning (T.ex. ovisshet, 
rädsla, mental trötthet, jobbigt, 
mental inställning, testa gränser) 
(15) 
 
Neg. 
Vågar inte (2) 

Psykologisk 
utmaning (15) 
 
Neg. (2) 

  

Fysisk utmaning (T.ex. testa 
gränser, prestera bättre, prestera 
snabbare, ge allt, hålla sig i form) 
(24) 
 
Neg. 
Tar lättare hinder (3) 

Fysisk utmaning 
(24) 
 
Neg. (3) 

  

Personlig utveckling (T.ex. 
starkare, bättre, erfarenhet, 
säkrare) (12) 

Allmän utveckling 
(12) 

Utveckling (49) 
 

 

Mental utveckling (T.ex. ökat 
självförtroende, förberedd, vågar 
mer, inställning) (16) 

Psykologisk 
utveckling (16) 

  

Fysisk utveckling (T.ex. starkare, 
tekniskt bättre, spänst, kondition, 
lär känna kroppen, klarar fler 
hinder) (21) 

Fysisk utveckling 
(21) 

  

Notera. Neg. = Bidrar till negativ effekt på behovet. 
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