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Introduktion 
Motivation är en viktig faktor för individers deltagande i idrott och fysisk aktivitet, och 
påverkas av bl.a. motivationsklimat, upplevd förmåga samt förväntningar (Roberts, 1992).  
Dessutom är den sociala kontexten såsom tränare, instruktörer, familj och vänner relaterade 
till motivation (Vallerand & Rousseau, 2001). Ökad kunskap om motivation bidrar till att 
goda träningsförhållanden och målsättningsstrategier kan utvecklas (Gao, 2008). Med 
kännedom om individuella skillnader kan träningsupplägg individanpassas för att främja 
motivationen. Motivationsklimatet kan antingen främja eller hämma individers motivation 
beroende på hur det tolkas utifrån individuella förutsättningar. Atmosfären på 
träningsanläggningen är därför en viktig faktor som kan vara avgörande för fortsatt 
deltagande (Xiang, Bruene & McBride, 2004). Individer tenderar också att förlänga sitt 
deltagande om de känner sig duktiga på det de gör. Det är därför viktigt att ha kännedom om 
individers kunskapsnivå för att anpassa svårighetsgraden i träningen (Gao, 2008). Trots 
kunskap om hälsorisker med en inaktiv livsstil väljer människor bort fysisk aktivitet på grund 
av brist på motivation (Gao, 2008). 
Därför är det av vikt att närmare undersöka hur motivation påverkas av kvinnors och mäns 
målorientering, hur motivationsklimatet uppfattas samt individers upplevda förmåga, i 
samband med gymträning.   
 
Begreppsdefinitioner 
Motivation kan definieras som ansträngningens riktning och intensitet (Sage, 1977 ref. i 
Weinberg & Gould, 2007). Riktning innebär vad individer fokuserar på medan intensitet 
innebär graden av energi som läggs på uppgiften (Weinberg & Gould, 2007). 
Begreppet kan vidare delas in i tre dimensioner, inre motivation, yttre motivation samt 
amotivation (Vallerand, 2001). Inre motivation innebär att individer utför uppgifter för 
uppgifternas skull, såsom att lära sig nya saker och utvecklas inom ett område. Yttre 
motivation innebär att uppgiften bedöms utifrån relationen till andra, såsom att delta i något 
för att bli populär eller för att vinna. Amotivation är brist på motivation, exempelvis då en 
person känner att en uppgift inte är värd ansträngningen som krävs (Vallerand, 2001). 
Motivation kan även förstås utifrån tre perspektiv (Vallerand & Rousseau, 2001). Ett 
personlighetsperspektiv innebär att motivation eller amotivation uppkommer som inre 
individuella drivkrafter. Ett kontextuellt perspektiv beskriver hur sociala sammanhang 
relateras till motivation, exempelvis främjar skolmiljö inre motivation medan 
tävlingssituationer främjar yttre motivation. Den tredje nivån beskrivs som ett 
situationsperspektiv, den grad av motivation personer upplever i en specifik situation vid ett 
specifikt tillfälle (Vallerand & Rousseau, 2001).   
 
Motivationsklimat definieras som omgivningens påverkan på individers motiv till deltagande, 
uppgiftsorienterat- eller resultatorienterat motivationsklimat (Nicholls, 1984). 
Uppgiftsorienterat motivationsklimat fokuserar på individers egen utveckling och 
ansträngning. Resultatorienterat motivationsklimat fokuserar på sociala jämförelser och 
tävlingssammanhang (Kokkonen, 2003).  
 
Teoretisk referensram 
Som grund för följande studie kommer ”Achievement goal theory” (Nicholls, 1984, 1989), 
”Need achievement theory” (Atkinson, 1974; McClelland, 1961, ref. i Weinberg & Gould, 
2007), ”Mediational model of global self-worth” (Harter, 1980) samt ”Model of 
interrelationships among motivational climate, individual differences, and affective and 
motivational outcomes” (Ames, 1992) att redovisas. 
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”Achievement goal theory” relaterar motivation till målorientering och upplevd förmåga (Se 
Figur 1.). Hur framgång tolkas påverkar val av uppgifter, betonas vikten av vinst fokuserar 
individer mer på tävlingsinriktade uppgifter (Harwood, Hardy, & Swain, 2000).  
 
Målorientering baseras på värdering av prestation, antingen i förhållande till andra eller till sig 
själv samt hur framgång respektive misslyckande attribueras (Nicholls, 1989). 
Resultatinriktad målorientering innebär en strävan att vara bättre än andra. I uppgiftsinriktad 
målorientering betonas tillfredställelse genom förståelse, prestation att klara av uppgifter och 
utvecklas utifrån egna förutsättningar utan jämförelse med andra (Jagacinski & Strickland, 
2000; Nicholls, 1989; Sit & Lindner, 2005). 
 
Upplevd förmåga motsvarar individers upplevda kapacitet att klara en specifik uppgift 
(Roberts, 2001, se Figur 1). Hög upplevd förmåga förklaras som ett starkt självförtroende och 
låg upplevd förmåga innebär ett lågt självförtroende (Roberts, 2001). Upplevd förmåga kan 
förstås på två sätt, antingen uppfattas och tolkas förmåga, ansträngning och tur som samma 
sak eller som skiljda begrepp (Nicholls, 1989). Harwood et al. (2000) menar att när individer 
lärt sig skilja på förmåga, ansträngning och tur går det inte att tolka faktorerna som ett och 
samma begrepp igen. Uppgifters svårighetsgrad kan tolkas utifrån tre nivåer (Fry, 2001). 
Antingen genom hur troligt det är att de klarar av uppgiften utifrån den egna upplevda 
förmågan eller genom jämförelse mellan olika uppgifter och på så vis rangordna dessa, eller 
avslutningsvis genom att tolka svårighetsgraden i förhållande till hur många andra personer 
som klarar uppgiften (Fry, 2001). 
 
Prestationsbeteende är de beteenden som individer uppvisar. Hur mycket personer anstränger 
sig, under hur lång tid de fokuserar på en viss uppgift, vilka uppgifter de väljer, beror på deras 
målorientering och upplevda förmåga. Självförtroendet i ett visst sammanhang påverkar 
individers val av uppgift och hur prestationen blir (Roberts, 2001, se vidare Figur 1).  
 

 
”Need achievement theory” redovisar att både personliga och situationsspecifika faktorer är 
avgörande för att förutse beteenden. Teorin består av fem komponenter (Atkinson, 1974; 
McClelland, 1961, ref. i Weinberg & Gould, 2007, se Figur 2). 
Med personlighetsfaktorer menas att människor antingen strävar efter att uppnå framgång 
eller för att undvika misslyckande. Framgång beskrivs som fokus på bra resultat och att lyckas 
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Figur 1. Achievement goal theory (Nicholls, 1984, 1989; Roberts, 2001). 
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medan att undvika misslyckande beskrivs som individers fokus på att undvika skam vid ett 
misslyckande (Weinberg & Gould, 2007).  
Situationsfaktorer beskriver motivation utifrån hur troligt det är att lyckas och hur värdefullt 
det upplevs att lyckas. Hur troligt det är att lyckas bedöms av motståndet eller uppgiftens 
svårighet. Ju svårare det är att lyckas desto mer värdefull blir en eventuell framgång 
(Weinberg & Gould, 2007). 
Resultatavsikter är beteenden baserade på en kombination av personlighetsfaktorer och 
situationsfaktorer. Personer som fokuserar på att framgång väljer svårare uppgifter då de 
genererar mer tillfredställelse. Personer som fokuserar på att undvika misslyckande väljer 
oftare lättare uppgifter för att de med större säkerhet ska klara uppgifterna (Weinberg & 
Gould, 2007). 
Emotionella reaktioner beskrivs som känslor individer fokuserar på, antingen stolthet vid 
framgång eller skam vid misslyckande (Weinberg & Gould, 2007).  
Den sista komponenten prestationsbeteende är de beteenden individer uppvisar i en uppgift. 
Söka framgång, uppleva stort värde i att lyckas och fokus på stolthet är positivt relaterat till 
val av mer utmanande uppgifter och strävan efter att utveckla prestationer. Medan fokus på 
skam och motiv att undvika misslyckanden ofta leder till sämre prestationer (Weinberg & 
Gould, 2007). 
 

 
 
”Mediational model of global self-worth” betonar den upplevda kompetensens betydelse för 
motivation (Harter, 1980, se Figur 3).  
Sociala relationer påverkar individers upplevda kompetens. Genom andra ges ledtrådar på hur 
kompetenta individer upplever sig att vara. Positiv påverkan från personer i omgivningen 
fungerar som ett stöd och kan främja den upplevda kompetensen. Personer i omgivningen kan 
också uppfattas på ett negativt sätt och utgöra ett hinder (Weiss, 2003). Vänskap är en faktor 
som påverkar individers kompetens (Weiss, 2003). 
Upplevd kompetens beskrivs från tre perspektiv, kognitiv kompetens som fokuserar på 
akademiska prestationer, social kompetens som fokuserar på sociala relationer samt fysisk 
kompetens som fokuserar på fysiska kunskaper (Harter, 1980). Upplevd kompetens inför en 
uppgift inverkar på individers självförtroende eller självvärde (Harter, 1980, se vidare Figur 
3). Självförtroende inverkar i sin tur på hur individer känner inför uppgifter. Högre upplevd 
kompetens genererar högre självförtroende som i sin tur framkallar positiva känslor som 
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Figur 2. ”Need achievement theory” (Atkinson, 1974; McClelland, 1961, ref. i Weinberg & 
Gould, 2007). 
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glädje och stolthet medan låg upplevd kompetens och lågt självförtroende genererar negativa 
känslor som oro och skam (Harter, 1980). 

 
 
För att förklara motivationsklimatets påverkan på motivation används ”Model of 
interrelationships among motivational climate, individual differences, and affective and 
motivational outcomes” (Ames, 1992 se Figur 4). 
 
Motivationsklimatet förstås antingen som uppgiftsorienterat eller som resultatorienterat 
(Weiss, 2003). Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat fokuserar på individers egen 
utveckling och ansträngning medan ett resultatorienterat motivationsklimat fokuserar på 
sociala jämförelser och tävlingssammanhang (Nicholls, 1984). Motivationsklimatet påverkar 
individers målorientering. Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat är positivt relaterat till 
individers uppgiftsorientering och ett resultat orienterat motivationsklimat är positivt relaterat 
till individers resultatorientering (Weiss, 2003). Motivationsklimatet och individuell 
målorientering påverkar i sin tur hur individer känner inför uppgifter. Ett uppgiftsorienterat 
motivationsklimat leder till högre grad av glädje, tillfredställelse och intresse och lägre grad 
av oro som i sin tur leder till högre grad av motivation (Weiss, 2003). 
Självuppfattning kan tolkas som självförtroende och är en viktig faktor för motivation utifrån 
motivationsklimat (Weiss, 2003). Ett resultatorienterat motivationsklimat kräver att individer 
har ett högt självförtroende för att det ska främja motivationen (Weiss, 2003). 
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Figur 3. ”Mediational model of global self-worth” (Harter, 1980). 
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Tidigare forskning 
Uppgiftsorienterande mål är positivt relaterad till bl. a. starkare arbetsinsats  högre 
ansträngning, val av utmanande uppgifter samt högre uthållighet (Daniels, Haynes, Stupnisky, 
Perry, Newall, & Pekrun, 2008; Hodge, Allen, & Smellie, 2008; Sit & Lindner, 2005). Vidare 
är uppgiftsorienterade mål positiv relaterade till prestation, inlärningsstrategier, positiv attityd, 
positiva emotionella reaktioner (Jagacinski & Strickland, 2000) samt motivation (Xiang, 
Bruene & McBride, 2004). 
Resultatorienterade mål är positivt relaterat till tillfredställelse i jämförelsen med andra, 
upprätthålla status, tävlingsnivå (Sit & Lindner, 2005). Resultatorientering är vidare positivt 
relaterad till stress, att ljuga, bryta mot regler, riskera att skada andra, samt att avsiktligt skada 
andra (Daniels et al., 2008; Kavussanu och Ntoumanis, 2003).  
 
    Motivationsklimat 
Det sociala sammanhanget påverkar motivation, exempelvis känslan av samhörighet med 
andra (Allen, 2003; Hodge et al., 2008). Omgivningens karaktär kan antingen tolkas som 
uppgiftsorienterad eller resultatorienterad (Nicholls, 1984, 1989). Även målorientering 
påverkar motivationsklimatet (Smith, Balaguer & Duda, 2006). Studier har visat 
interaktionseffekter mellan högt uppgiftsorienterade personer och högt uppfattat 
uppgiftsorienterat klimat på variabeln motivation till löpning (Xiang, Bruene & McBride, 
2004). Tillfredställelse, individers välmående, upplevd kompetens och självständighet ökar 
om klimatet upplevs som uppgiftsorienterat (Reinboth & Duda, 2006; Smith, Balaguer & 
Duda, 2006). Därför betonas vikten att utveckla ett uppgiftsorienterat motivationsklimat 
(Reinboth & Duda, 2006). 
Ett resultatorienterat motivationsklimat är positivt relaterat till ”self-handicapping” (Standage, 
Treasure, Hooper & Kuczka, 2007), att bryta mot regler (Kavussanu & Ntoumanis, 2003; 
Stornes & Ommundsen, 2004), lägre självförtroende (Reinboth & Duda, 2004), högre grad av 
oro samt grad av avhopp (Vazou, Ntoumanis & Duda, 2006). 
 
    Upplevd förmåga 
Hur motiverade personer är i en situation förklaras av hur troligt det är att lyckas och värdet 
av att lyckas (Weinberg & Gould, 2007). 
Hög upplevd förmåga är positivt relaterad till strävan efter framgång, grad av ansträngning, 
val av utmanande uppgifter (Gao, 2008; Nicholls, 1989) samt högre motivation (Hinic, 2004; 
Nicholls, 1989). Vidare är hög upplevd förmåga positivt relaterat till förväntningar på att 
lyckas, intresse för deltagande samt hur viktigt och användbart deltagande uppfattas (Gao, 
2008). Låg upplevd förmåga är positivt relaterad till, undvika misslyckande och 
resultatorientering (Elliot & Dweck, 2005; Roberts, 2001; Weinberg & Gould, 2007). 
Studier har visat att resultatinriktade personer med låg upplevd förmåga upplevde lägre grad 
av glädje till en uppgift (Whitehead, Andrée & Lee, 2004). Resultatinriktade personer kan 
presterat sitt absolut bästa och utvecklats i en uppgift men ändå inte vara nöjda för hur de 
tolkar framgång blir beroende av resultatet när de jämför sina prestationer med andras 
(Nicholls, 1989). 
 
    Könsaspekter på motivation 
Kvinnor och män bemöts olika vilket påverkar motivationen. Förväntningar som ställs utifrån 
kön påverkar vidare vilka uppgifter som anses betydelsefulla (Elliot & Dweck, 2005). Studier 
har visat att kvinnor i högre grad är uppgiftsorienterade (Elliot & Dweck, 2005; Jagacinski & 
Strickland, 2000). Josefsson (2005) erhöll att faktorn ”förbättra färdigheter” var mer 
betydelsefull för kvinnor än för män. Detta kan bero på att kvinnor i högre grad än män 
fokuserar på ansträngning istället för framgångar i jämförelse med andra (Jagacinski & 
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Strickland, 2000). Vidare har studier visat att män i större utsträckning än kvinnor motiveras 
av högriskaktiviteter, att tävla, och att vinna (Josefsson, 2005). Kvinnor betonar i högre grad 
gruppträning, träningspartner samt personligt stöd som betydelsefulla faktorer för 
motivationen (Josefsson, 2005). Vänskap i samband med träning är mindre betydelsefullt för 
män än för kvinnor (Kerr, Au & Lindner, 2004). Hinic (2004) påvisade att både flickor och 
pojkar motiveras av liknande faktorer till att spela fotboll. Den upplevda kompetensen var 
också liknande mellan flickor och pojkar. Flickor motiverades i större grad av faktorn 
”laganda” än pojkar. 
Kvinnor upplever motivationsklimatet som mer uppgiftsinriktat i träningssammanhang än 
män (Kokkonen, 2003; Vazou et al., 2006). Dessutom har negativa relationer mellan tränares 
resultatorientering och flickors positiva upplevelse av handboll erhållits (Sarrazin, Vallerand, 
Guillet, Pelletier & Cury, 2002) 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka samband mellan motivation och gymtränande 
personers målorientering och upplevda motivationsklimat. Vidare studeras samband mellan 
upplevd förmåga och motivation, målorientering samt upplevt motivationsklimat. Dessutom 
undersöks skillnader mellan kvinnor och män på variablerna motivation, upplevd förmåga, 
målorientering samt upplevt motivationsklimat. Avslutningsvis skall även interaktionseffekter 
mellan målorientering, upplevd förmåga, motivationsklimat samt kön på variabeln motivation 
undersökas. 
 
Hypoteser 
Följande hypoteser undersöks: 
(1) I ett uppgiftsorienterat motivationsklimat kommer uppgiftsorienterade personer visa högre 
grad av motivation. 
(2) I ett resultatorienterat motivationsklimat kommer resultatorienterade personer visa högre 
grad av motivation. 
(3) Upplevd förmåga antas vara positivt relaterat till prestationsorientering och 
prestationsorienterat motivationsklimat. 
(4) Upplevd förmåga antas vara negativt relaterat till resultatorientering och resultatorienterat 
motivationsklimat. 
(5) Män antas uppvisa högre grad av motivation i resultatorienterat motivationsklimat. 
(6) Kvinnor antas uppvisa högre grad av motivation i prestationsorienterat motivationsklimat. 
 

Metod 
Försökspersoner 
Totalt deltog 128 högskolestudenter i studien varav 69 kvinnor och 59 män. Deltagarna var 
mellan 19 och 36 år (M= 23,26, Sd= 3,61). Försökspersonerna hade tränat på gym mellan fyra 
veckor upp till 20 år (M= 4,33, Sd= 3,30). Träningsfrekvensen beskrivs som följer, 7,8 % av 
deltagarna tränade mindre än en gång per vecka, 28,1 % tränade en till två gånger per vecka, 
50 % tränade tre till fyra gånger per vecka samt 14,1 % tränade fem eller fler gånger per 
vecka  
 
Instrument 
I studien användes ett enkätbatteri bestående av 43 frågor. Enkäten inleds med en kort 
syftesbeskrivning och information om etiska aspekter såsom frivilligt deltagande och 
konfidentialitet samt fem inledande frågor om kön, ålder, hur länge individer tränat, vilket 
gym de tränar på samt hur ofta de tränar (Se bilaga 1). För studien har svenska versioner av 
formulären använts och till viss del omarbetats för att bättre anpassas till denna studie. 
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Motivationsklimat har mätts genom sex frågor som besvaras i en femgradig skala från ”Tar 
helt avstånd” till ”Instämmer helt”. Tre av frågorna är inriktade mot ett uppgiftsinriktat klimat 
och tre frågor mot ett resultatinriktat klimat. The Perceived Motivational Climate in Sport 
Questionnaire-2 (PMCSQ -2; Newton, Duda & Yin, 2000) har använts som underlag för 
frågorna (Se bilaga 1). 
Målorientering har studerats med hjälp av Nicholls (1989) ”Task and Ego Goal Orientation in 
Sport Questionnaire” (TEOSQ) (Se bilaga 2). Instrumentet består av 13 frågor varav sju 
frågor mäter uppgiftsinriktad motivation och sex frågor mäter resultatinriktad motivation. 
Frågorna besvaras på en femgradig skala från ”tar helt avstånd” till ”instämmer helt”. 
Instrumentet anses godkänt och användbart för att mäta individuell målorientering (Xiang et 
al., 2004). 
Motivation har studerats genom Mahoneys (1987) R-5 test (Se bilaga 3). Testet består av 45 
frågor. I denna studie har de sju frågorna som berör motivation tagits med. Frågorna besvaras 
på en femgradig skala från ”Tar helt avstånd” till ”Instämmer helt”. 
Upplevd förmåga har mätts genom Harter´s (1980) ”Competence scale” (Se bilaga 3). 
Formuläret består av sex frågor i vilka individers kompetens uppskattas. Frågorna besvaras på 
en fyrgradig skala från ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt”. Formuläret har 
vidareutvecklats genom ytterligare sex frågor där individer uppskattar hur viktigt det är att 
vara kompetent (Se bilaga 4). Frågorna besvaras i en fyrgradig skala från ”Inte alls viktigt” till 
”Mycket viktigt”. 
 
Procedur 
Datainsamlingen har till större delen skett i samband med föreläsningar (n=91). Respektive 
föreläsare har kontaktats via e-post med en kort förklaring till studiens syfte samt förfrågan 
om tillåtelse att dela ut enkäten i samband med deras föreläsning. Enkäten har sedan delats ut 
i anslutning till föreläsningarna. Författaren har närvarat då enkäterna delats ut och besvarats 
och därför kunnat svara på eventuella frågor samt samla in enkäterna direkt efter. En del av 
enkäterna har delats ut i anslutning till högskoleområden såsom uppehållsrum (n=28) och 
datorsalar (n=14), och en del av enkäterna har delats ut på träningsanläggningar (n=10), 
författaren har då förklarat studiens syfte och frågat om personerna velat delta i studien. Tiden 
för att fylla i enkäten uppskattas till cirka sex minuter. 
Antalet enkäter som delades ut var totalt 143 och antalet insamlade samt korrekt ifyllda som 
kunde tas i bruk var 128. En förutsättning för studien har varit att deltagarna har medlemskap 
på en gymanläggning, exakt vilken sorts aktivitet personerna tränar framgår dock inte.  
 
Design analysmetod 
Datan har analyserats med SPSS. För att studera samband mellan variabler användes 
Pearson’s r test. För att studera skillnader mellan kvinnor och män användes oberoende t-test, 
samt för att analysera interaktionseffekter användes oberoende tvåvägs variansanalys. 

 
Resultat 

Resultaten visar att uppgiftsorientering är vanligare än resultatorientering samt att klimatet 
uppfattas som prestationsorienterat i högre grad än resultatorienterat. Resultaten visar vidare 
att upplevd kompetens uppskattas högre än betydelsen av att vara kompetent (Se tabell 1). 
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Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelser för de variabler som undersökts (n=128). 
 
 

 
M 

 
sd 

Motivation 3,0433 0,6996 
Uppgiftsorientering 4,2747 0,5420 
Resultatorientering 2,6401 0,9780 
Uppgiftsorienterat motivationsklimat 3,5677 0,6839 
Resultatorienterat motivationsklimat 2,4740 0,7571 
Hur viktigt det upplevs att vara kompetent 2,1276 0,61708 
Upplevd kompetens 2,4492 0,62626 

 
Motivation 
Resultatet visade ett positivt samband mellan motivation och uppgiftsorientering hos 
gymtränande personer, r(128)= 0,291, p<0,01. Ju högre uppgiftsorientering individer har 
desto högre grad av motivation. 
 
Motivationsklimat 
Resultaten visade ett positivt samband mellan resultatorientering och resultatorienterat 
motivationsklimat, r(128)= 0,198, p<0,05. Individer med hög resultatorientering upplever i 
högre grad motivationsklimatet som resultatorienterat. Dessutom påvisades ett negativt 
samband mellan resultatorientering och uppgiftsorienterat motivationsklimat, r(128)= -0,185, 
p<0,05. Ju högre resultatorientering desto lägre grad av uppfattat uppgiftsorienterat 
motivationsklimat. Vidare visade resultaten ett negativt samband mellan uppgiftsorientering 
och ett resultatorienterat motivationsklimat, r(128)= -0,212, p<0,05. Personer med hög 
uppgiftsorientering uppfattar klimatet i lägre grad som resultatorienterat. 
 
Upplevd förmåga 
Resultaten visade positiva samband mellan upplevd förmåga och motivation, mellan upplevd 
förmåga och uppgiftsorientering samt mellan upplev förmåga och resultatorientering. Ju högre 
upplevd förmåga individer upplever sig ha desto högre grad av motivation samt ju högre grad 
av upplevd förmåga desto högre grad av både uppgifts- och resultatorientering. Vidare visade 
resultaten ett positivt samband mellan upplevd förmåga och hur viktigt det upplevs att vara 
kompetent. Ju mer kompetenta individer känner sig desto viktigare anses det också att vara 
kompetent (Se tabell 2). 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan upplevd förmåga och motivation, målorientering samt upplevt 
motivationsklimat. (n=128) 

 
Korrelation mellan upplevd förmåga och: r p 

Motivation 0,584 ,001 

Uppgiftsorientering 0,267 ,002 

Resultatorientering 0,257 ,003 

Uppgiftsorienterat motivationsklimat 0,79 ,375 

Resultatorienterat motivationsklimat -0,029 ,744 

Hur viktigt det upplevs att vara kompetent 0,562 ,001 
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Resultaten visade också ett positivt samband mellan resultatorientering och hur viktigt det 
upplevs att vara kompetent, r(128)= 0,476, p<0,01. Ju högre resultatorientering individer har 
desto viktigare anses det att vara kompetent. 
 
Könsaspekter 
Resultaten visade att kvinnor i större utsträckning än män är uppgiftsorienterade, t(126)= -
3,412, p<0,01. 
 
Resultaten visade inga interaktionseffekter mellan variabeln kön och uppgiftsorientering, 
resultatorientering, uppgiftsorienterat motivationsklimat, resultatorienterat motivationsklimat 
samt upplevd förmåga på beroendevariabeln motivation. 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan motivation och individers 
målorientering till gymträning samt upplevda motivationsklimat. Vidare studerades samband 
mellan upplevd förmåga och motivation, målorientering samt upplevt motivationsklimat. 
Syftet var även att undersöka skillnader mellan gymtränande kvinnor och män i avseende 
motivation, upplevd förmåga, målorientering samt upplevt motivationsklimat. Avslutningsvis 
skulle även interaktionseffekter mellan målorientering, upplevd förmåga, motivationsklimat 
samt kön på variabeln motivation undersökas. 
  
Följande hypoteser prövades: 
 (1) I ett uppgiftsorienterat motivationsklimat kommer uppgiftsorienterade personer visa 
högre grad av motivation. 
(2) I ett resultatorienterat motivationsklimat kommer resultatorienterade personer visa högre 
grad av motivation. 
(3) Upplevd förmåga antas vara positivt relaterat till prestationsorientering och 
prestationsorienterat motivationsklimat. 
(4) Upplevd förmåga antas vara negativt relaterat till resultatorientering och resultatorienterat 
motivationsklimat. 
(5) Män antas uppvisa högre grad av motivation i resultatorienterat motivationsklimat. 
(6) Kvinnor antas uppvisa högre grad av motivation i prestationsorienterat motivationsklimat. 
 
Målorientering 
Resultaten visade ett positivt samband mellan motivation och uppgiftsorientering. Detta var 
också vad som förväntades med utgångspunkt från hypoteser och tidigare forskning. 
Uppgiftsorientering har relaterats till starkare arbetsinsats och högre ansträngning (Daniels et 
al., 2008). Studier har också visat att uppgiftsorientering är positivt relaterat till prestation och 
inlärningsstrategier (Jagacinski & Strickland, 2000). En anledning till att uppgiftsorientering 
är positivt relaterat till motivation är avsaknaden av press från andra (Nicholls, 1989). 
Författaren anser att det blir lättare och mindre påfrestande att söka efter framgångar om det 
görs utifrån individuella förutsättningar, en framgång eller ett misslyckande blir inte beroende 
av andra. Detta stärks av studier som har funnit samband mellan uppgiftsorientering och 
positiv attityd samt positiva emotionella reaktioner (Jagacinski & Strickland, 2000). 
 
Föreliggande studie fann inga samband mellan resultatorientering och motivation. 
Tidigare studier har funnit att resultatorientering är positivt relaterat till tillfredställelse i 
jämförelsen med andra, upprätthålla status samt tävlingsnivå (Sit & Lindner, 2005). 
Detta tror författaren kan bero på flera faktorer. Det kan bero på att gymtränande personer inte 
är beroende av jämförelser med andra i den utsträckning att det skulle påverka motivationen 
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varken positivt eller negativt, att gymträning inte upplevs som tävlingsinriktat. En annan 
faktor kan vara försökspersonernas sätt att besvara frågorna. Rent moraliskt kan det anses fel 
att återge höga värden på variablerna ”Jag är den enda som klarar övningen”, ”Jag gör bättre 
ifrån mig än mina kompisar”, ”Andra är inte lika bra” samt ”Andra gör bort sig” och därför 
blir svaren restriktiva. 
 
Motivationsklimat 
Resultaten i studien visade ett positivt samband mellan resultatorientering och 
resultatorienterat klimat samt ett negativt samband mellan resultatorientering och 
uppgiftsorienterat klimat. Detta stödjer delvis tidigare forskning och den hypotes som 
antagits, att motivationsklimat och målorientering inverkar på varandra (Smith, Balaguer & 
Duda, 2006). En av grundtankarna med ”Model of interrelationships among motivational 
climate, individual differences, and affective and motivational outcomes” är att ett 
prestationsorienterat klimat främjar prestationsorientering medan ett resultatorienterat klimat 
främjar resultatorientering (Ames, 1992). Det fanns dock inget i resultaten som indikerade på 
samband mellan ett resultatorienterat motivationsklimat, resultatorientering och motivation 
därför kan hypotesen inte verifieras till fullo. Vidare visade resultaten ett negativt samband 
mellan uppgiftsorientering och resultatorienterat klimat. Ett uppgiftsorienterat 
motivationsklimat har visat på tillfredställelse, välmående, högre upplevd förmåga samt ökad 
självständighet (Reinboth & Duda, 2006). Studier har också funnit interaktionseffekter på 
motivation mellan uppgiftsorientering och uppgiftsorienterat klimat (Xiang, Bruene & 
McBride, 2004). En av hypoteserna i denna studie var att ett positivt samband mellan 
motivation och uppgiftsorienterat motivationsklimat skulle erhållas, vilket inte kunde 
verifieras. En anledning till att det inte fanns några samband mellan uppfattat 
motivationsklimat och motivation kan vara att individer inte upplever klimatet tillräckligt 
starkt för att det ska kunna påverka. Motivationsklimatet utgörs främst av personer i 
omgivningen såsom tränare, instruktörer och familj (Vallerand & Rousseau, 2001). På gym 
kanske påverkan av andra individer inte är så pass påtaglig att den utgör något specifikt 
motivationsklimat. 
 
Upplevd förmåga 
Tidigare studier har funnit positiva samband mellan motivation och upplevd förmåga (Hinic, 
2004), så även föreliggande studie. Enligt ”Need achievement theory” (Atkinson, 1974; 
McClelland, 1961, ref. i Weinberg & Gould, 2007) baseras motivation på hur troligt det är att 
lyckas i en uppgift. Hög upplevd förmåga gör det troligare att lyckas och därför skulle också 
motivationen påverkas i positiv riktning (Gao, 2008). Vidare har studier visat positiva 
korrelationer mellan förväntningar på att lyckas och intresse för deltagande, hur viktigt, samt 
hur användbart ett deltagande uppfattandes, hos personer som inlett ett styrketräningsprogram 
(Gao, 2008). Detta visar tydligt hur viktig kompetens är för motivationen. Gao (2008) menar 
vidare att tränare och instruktörer måste fokusera på att göra träning kompetensingivande och 
betydelsefull. Det är en naturlig reaktion att avstå eller avsluta en uppgift om det är troligt att 
misslyckas (Gao, 2008). 
 
Resultaten visade ett positivt samband mellan resultatorientering och upplevd förmåga samt 
positiva samband mellan upplevd förmåga och uppgiftsorientering. Det fanns inga resultat i 
studien som påvisade samband mellan motivationsklimatet och individers upplevda förmåga 
därför måste dessa hypoteser dementeras. Tidigare forskning har visat negativa samband 
mellan resultatorientering och upplevd förmåga (Elliot & Dweck, 2005; Roberts, 2001). Till 
motsats för vad som förväntades påverkar alltså inte högre grad av resultatorientering 
individers upplevda förmåga negativt, utan istället påverkas den positivt. Detta tyder på att 
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jämförelser med andra i gymmiljö utgör en positiv faktor i avseende upplevd förmåga. 
Författaren tror detta kan bero på att det till motsats för vad som förväntats inte finns en så 
tydlig rivalitet på gymmen att det påverkar individers upplevda förmåga. Dock måste hänsyn 
tas till det faktum att ett gott självförtroende är en förutsättning för att resultatorienterade 
individer ska kunna prestera bra (Nicholls, 1989). Detta kan vara en förklaring till varför 
resultaten visar ett positivt samband mellan resultatorientering och upplevd förmåga. Det är 
således inte individers resultatorientering som påverkar den upplevda förmågan utan den 
upplevda förmågan som påverkar individers resultatorientering. Ju högre självförtroende 
desto mer tillåter individer sig att jämföras med varandra. En aspekt som stödjer detta är att 
det i föreliggande studie fanns ett signifikant positivt samband mellan resultatorientering och 
hur viktigt det upplevs att vara kompetent. 
Resultaten visade på positiva samband mellan upplevd förmåga och uppgiftsorientering. 
Detta stärker tidigare forskning (Elliot & Dweck, 2005; Roberts, 2001) och den hypotes som 
antagits. Utgår individer från egna förutsättningar och undviker jämförelser med andra blir 
pressen lägre vilket resulterar i högre upplevd förmåga (Nicholls, 1989). Eftersom resultaten 
visar på positiva samband mellan upplevd förmåga och både uppgifts- och resultatorientering 
är det således inte möjligt att påstå att en viss målorientering skulle vara fördelaktig i 
avseende att främja individers upplevda förmåga. Det visar bara att upplevd förmåga är 
viktigt oavsett vilken målorientering individer har. Även om individer lärt sig skilja på 
ansträngning och tur kan de fortfarande i vissa situationer tolkas som ett begrepp (Nicholls, 
1989). Harwood et al. (2000) menar att när individer lärt sig skilja på förmåga, ansträngning 
och tur går det inte att tolka faktorerna som ett och samma begrepp igen. Författaren avser att 
hålla med Nicholls i denna frågeställning och tror att individers tolkning av deras förmåga kan 
bero på graden av självförtroende. Personer med lägre självförtroende tolkar förmodligen in 
tur som en viktigare faktor vid ett lyckat resultat än personer med högre grad av 
självförtroende som istället ser till sin insats. Detta stärker också det positiva samband mellan 
upplevd förmåga och hur viktigt det anses vara kompetent som studien visar. Med högre 
självförtroende tolkas också värdet av kompetens som en viktigare faktor.  
 
Könsaspekter 
I studien undersöktes hypoteserna om att män skulle vara mer motiverade i resultatorienterat 
motivationsklimat än kvinnor samt att kvinnor skulle mäta högre grad av motivation i ett 
uppgiftsorienterat motivationsklimat än män. Hypoteserna kunde inte bekräftas då resultaten 
inte visade några skillnader i motivation mellan kvinnor och män. Däremot visade resultaten 
att kvinnor är mer uppgiftsorienterade än män och därför stöds tidigare forskning (Elliot & 
Dweck, 2005; Jagacinski & Strickland, 2000; Josefsson, 2005). Kvinnor och män bemöts 
olika och har olika förväntningar, både från sig själva och från andra i omgivningen (Elliot & 
Dweck, 2005). Detta tror författaren kan vara en orsak till det resultat som framkommit. 
Kvinnor, i större utsträckning än män, reflekterar över sina svar i enkäten och tonar medvetet 
ner hur de jämför sig med andra. Det anses fel att svara att de motiveras av att vinna, vara 
bättre samt att andra gör bort sig. Dock måste poängteras att män inte visade högre grad av 
resultatorientering vilket talar emot att förväntningar skulle vara en avgörande faktor. 
Resultaten visar inga övriga skillnader mellan kvinnor och män och det talar för att det helt 
enkelt inte finns några väsentliga skillnader mellan kvinnor och män i förhållande till 
gymträning.  
 
Metoddiskussion 
Urvalet av försökspersoner har skett genom ett bekvämlighetsurval (Mitchell & Jolley, 2007) 
och därför är det inte möjligt att generalisera resultaten över en hel population. Urvalet har 
skett i samband med högskoleområden för att få ett tillräckligt stort deltagande för att göra 
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studien möjlig. Viss kritik mot detta måste tas upp. Det är svårt att kontrollera om deltagarna 
verkligen tränar på gym och därför kan resultaten bli missvisande. Ett alternativ hade varit att 
samla in alla enkäter i anslutning till träningsanläggningar och därför ökat kontrollen och även 
den externa validiteten (Mitchell & Jolley, 2007). Detta tillvägagångssätt testades och ansågs 
inte lämpligt, då i anslutning till träningsanläggning är många personer trötta och slarvar med 
att fylla i enkäten. Större delen av enkäterna har samlats in i anslutning till föreläsningar. 
Detta tillvägagångssätt är positivt i avseende att få in många enkäter vid ett tillfälle. En annan 
positiv aspekt med detta tillvägagångssätt är att reducera felaktigt besvarade enkäter, eftersom 
deltagarna varit på föreläsning har de inte behövt stressa vid besvarandet av enkäten. Som 
nämnts ovan kan det dock vara svårt att kontrollera om deltagarna verkligen tränar på gym. 
Det finns också en risk att deltagarna avsiktligt svarar likadant som varandra. 
Deltagarna har tränat på gym mellan fyra veckor och 20 år. De personer som tränat under en 
så kort period som fyra veckor har förmodligen inte hunnit anpassa sig till gymmiljön och inte 
heller reflekterat över hur de motiveras vilket kan ha gett missvisande resultat. Medelvärdet 
för hur länge personerna har tränat var 4,33 år och måste anses vara tillräckligt länge för att 
resultaten inte ska ha påverkats felaktigt. Mer än 60 % av deltagarna tränar också tre eller fler 
gånger i veckan vilket också ses som en tillräckligt hög siffra för att det inte ska kunna 
påverka resultaten felaktigt. I studien har inte framgått vilka aktiviteter deltagarna ägnat sig åt 
därför går det inte heller att urskilja om det finns skillnader mellan individuell styrketräning 
och gruppträning i de testade variablerna. Syftet har aldrig varit att jämföra olika 
träningsaktiviteter och därför har det aldrig heller varit aktuellt att veta vilka aktiviteter 
deltagarna engagerar sig i. 
 
Enkäten bestod av totalt 43 frågor och tog cirka sex minuter att fylla i. Det måste anses som 
en kort enkätstudie och kan få viss kritik för att den inte skulle vara tillräckligt utförlig 
(Mitchell & Jolley, 2007). Instrumenten har dock varit erkända och en fördel med att ha en 
kort enkät är att deltagarnas svar inte påverkas av att de tröttnar eller stressar vid besvarandet 
av enkäten. (Mitchell & Jolley, 2007). 
För att mäta upplevt motivationsklimat användes PMCSQ -2 (The Perceived Motivational 
Climate in Sport Questionnaire-2) (Newton, Duda & Yin, 2000) som underlag. Kritik kan 
riktas mot valet av detta tillvägagångssätt. För studien har inte PMCSQ-2 använts i sin helhet 
utan bara varit ett underlag för att ta fram frågor till ett instrument. Detta påverkar 
reliabiliteten i avseende hur motivationsklimat har kunnat mätas (Mitchell & Jolley, 2007). 
De frågor som använts i föreliggande studie har aldrig tidigare testats. Anledningen till att 
detta tillvägagångssätt ändå använts är att det inte funnits andra instrument som varit riktade 
mot det som avsetts att mäta. PMCSQ-2 avser i grunden att mäta hur tränare påverkar 
individers motivationsklimat. Då det i gymmiljö inte finns tränare på samma sätt har avsikten 
varit att mäta den upplevda atmosfären på gymmet för att undersöka samband med 
motivation, upplevd förmåga eller målorientering. Resultaten i föreliggande studie har inte 
kunnat påvisa några samband. En faktor till detta kan vara att mätinstrumentet inte varit 
tillräckligt tydligt.    
För att mäta målorientering användes TEOSQ (Task and Ego Goal Orientation in Sport 
Questionnaire) (Nicholls, 1989). Instrumentet som användes för att mäta graden av motivation 
var en del av Mahoneys (1987) R-5 test. Viss kritik kan riktas mot detta tillvägagångssätt då 
bara en del av ett test använts och reliabiliteten då påverkas. Det finns ett flertal andra 
instrument som mäter individers motiv. Då det var graden av motivation som var väsentlig för 
föreliggande studie ansågs ändå Mahoneys R-5 test som lämpligt. 
För att mäta upplevd förmåga användes Competence scale (Harter, 1980). 
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Implikationer 
Följande rekommendationer kan ges utifrån studiens resultat samt utifrån tidigare forskning: 
(1) Uppgiftsorienterade mål har i tidigare forskning påvisat positiva samband med starkare 
arbetsinsats, längre deltagande samt motivation (Daniels et al., 2008). Men även om forskning 
påvisar detta måste hänsyn tas till att det finns individuella skillnader (Roberts, 2001). Vad 
målorientering är och innebär bör ingå i tränarutbildningar för att tränare och instruktörer ska 
få större kunskap om motivation. Tränare och instruktörer bör därför vara medvetna om detta 
för att lära känna sina adepter bättre och på så vis individanpassa utformandet av 
träningsupplägg och målsättningsstrategier för att göra träning till en mer positiv upplevelse 
(Gao, 2008). 
 
(2) Tidigare forskning har påvisat positiva samband mellan upplevd förmåga och motivation 
(Gao, 2008; Nicholls, 1989). Tränare och instruktörer måste fokusera på att göra träning 
kompetensingivande och betydelsefull för att bibehålla ett deltagande (Gao, 2008). Genom att 
skapa kännedom om adepternas kunskapsnivå blir det lättare att anpassa svårighetsgraden i 
träningsuppläggen. Detta kan göras genom intervjuer eller exempelvis enkla frågeformulär 
vid inledningen av ett samarbete.   
 
(3) Det är också viktigt att göra individerna själva medvetna om hur motivation påverkas av 
målorientering och upplevd förmåga. Vid ett samarbete bör individerna upplysas om 
målorientering så de får möjlighet att reflektera över vilka faktorer de motiveras av. På så sätt 
blir en målsättningsstrategi mer anpassad till individer istället för att fokusera på vad som 
förväntas av sociala normer.  
 
Framtida forskning 
Det är viktigt att fortsätta forska på hur individer motiveras och hur olika faktorer kan påverka 
motivation (Hodge et al., 2008). Ålder i relation till målorientering, upplevd förmåga samt 
motivationsklimat bör undersökas för att öka kunskapen och bättre kunna anpassa 
träningsupplägg till individer (Hodge et al., 2008). Resultaten i denna studie påvisade ingen 
påverkan av det upplevda motivationsklimatet. Detta kan bero på att instrumentet för denna 
studie inte var tillräckligt utvecklat. PMCSQ mäter hur tränare och föräldrar påverkar 
motivationsklimatet (Vallerand & Rousseau, 2001). Det är det viktigt att fortsätta forska och 
utveckla instrument för att kunna angripa problem från fler håll (Gould, 2002). 
Motivationsklimat kan även behöva testas utifrån andra teorier än ”Achivement goal theory” 
(Whitehead et al., 2004). Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa studier är det 
möjligt att få en mer ingående förståelse för de problem som uppstår (Gould, 2002). Upplevd 
förmåga är positivt relaterat till motivation (Gao, 2008). Resultaten i föreliggande studie 
visade att upplevd förmåga är positivt relaterat till både uppgifts- och resultatorientering. 
Upplevd förmåga kan tolkas både utifrån egna förutsättningar eller utifrån jämförelse med 
andra (Fry, 2001). Framtida forskning bör mäta hur upplevd förmåga tolkas både utifrån de 
egna förutsättningarna och utifrån jämförelsen med andra för att få en djupare förståelse för 
hur upplevd förmåga påverkar motivation (Whitehead et al., 2004). 


