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Introduktion 
 
Motivation är ett intressant ämne som inte enbart berör människor inom idrott, utan är idag en 
central del av livet och människor påminns ständigt om hur viktigt det är med motivation. 
Ford har påvisat att det åtminstone finns 32 teorier om motivation (Ford, 1992; ref. i 
Tenenbaum & Eklund, 2007). Pinder hävdade att det åtminstone finns lika många definitioner 
för motivationsteorier (Pinder, 1984; ref. i Tenenbaum & Eklund, 2007). För att studera 
begreppet motivation används numera drivkrafterna för kognitiva processer som till exempel 
självreglering och hur detta påverkar motivationen. Det viktigaste antagandet hos nutida 
teoretiker är att motivation inte endast ses som ett begrepp utan en process. För att kunna 
förstå motivation krävs en förståelse kring processen och på vilka sätt som dessa kan 
användas inom idrotten (Roberts & Treasure, 2012).   
 
Motivationsklimatet inom idrott har stor inverkan på idrottares utveckling och prestation 
(Roberts & Treasure, 2012) och det är i första hand ledare som har ett stort inflytande i 
formandet av ett motivationsklimat för idrottare (Player, 2010). Ytterligare en faktor är 
kamrater som spelar en central roll i ungdomars liv och ger stöd både känslomässigt och 
genom vänskap till varandra (Coleman & Byrd, 2003; ref. i Roberts & Treasure, 2012). 
Kamrater spelar en stor roll för ungdomars utveckling (Parker & Asher, 1987; ref. i Roberts & 
Treasure, 2012). Därmed anses motivationsklimatet i kombination med ledare och kamraters 
inverkan på idrottare som intressanta faktorer att undersöka i syfte att bättre förstå vad som 
inverkar på idrottares motivation inom idrott. 
 
Andra faktorer som lyfts fram av betydelse i förståelsen kring idrottares motivation är deras 
prestationsmål. Dessa kan formas på olika sätt och skiljer sig mellan idrottare. För vissa finns 
det bland annat en tydlig skillnad mellan prestationsmålen i träning och tävling (van de Pol et 
al., 2012). 
 
Syftet med denna ämnesfördjupning är att studera motivation och dess inverkan på idrottare. 
Följande frågeställningar studeras: 
 

• Vad har ledare och kamrater för inverkan på idrottares motivation? 
• Hur inverkar prestationsmål på idrottares motivation?  
 

 
Begreppsdefinition 

 
Motivation kan definieras som en process som påverkar riktning, uthållighet och styrka i ett 
målinriktat beteende (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer, & Smith, 2012). Vidare kan 
motivation definieras som riktning och intensitet i en ansträngning (Sage, 1977; ref. i 
Weinberg & Gould, 2011). Med riktning menas huruvida personer söker upp, närmar sig, 
eller dras till vissa situationer. Det kan till exempel handla om hur en skadad atlet söker sig 
till en sjukgymnast för att få hjälp. Med intensitet menas hur mycket ansträngning personer 
lägger ner i en viss situation. Det kan handla om att alltid göra sitt yttersta och bästa på varje 
träning och tävling (Weinberg & Gould, 2011). 
 
Prestationsmotivation hänvisar till personers försök till att behärska uppgifter, uppnå 
kompetens, övervinna hinder och prestera bättre än andra (Murray, 1938; ref. i Weinberg & 
Gould, 2011). Dessa personer strävar efter framgång, fortsätter trots misslyckande och ser 
med stolthet på nya erfarenheter (Gill, 2000; ref. i Weinberg & Gould). Motivation i form av 
konkurrenskraftig påfrestning förklarar personers benägenhet att sträva efter tillfredsställelse 
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av deras kompetens i jämförelse med andra personer (Martens, 1976; ref. i Weinberg & 
Gould, 2011). Inre motivation innebär personers vilja till att vara kompetenta och själva ta sig 
an och påverka utgången av uppgifter. Det finns en vilja till att lära sig saker utifrån den egna 
förmågan som personerna har. Inre motiverade personer fokuserar på att ha roligt. Med yttre 
motivation menas utvecklingen av positiva och negativa förstärkningar från personer i 
omgivningen. Ett exempel på skillnaden mellan inre och yttre motivation är att personers vars 
motivation påverkas av yttre faktorer tävlar för att vinna priser. För personer med hög inre 
motivation är det känslan till sporten som är det mest betydelsefulla (Weinberg & Gould, 
2011). 
 
Amotivation innebär att varken vara inre eller yttre motiverad, vilket skapar känslor som 
inkompetens och brist på kontroll. Det kan till exempel handla om hur en idrottslärare enbart 
låter eleverna passa runt bollar mellan varandra, utan att ha vilja till att lära eleverna mer i 
detalj hur exempelvis tekniken i genomförandet skall vara. Denna idrottslärare anses då vara 
amotiverad (Weinberg & Gould, 2011). 
 
De primära skillnaderna mellan uppgifts- och egoorienterade idrottare är sättet som de 
definierar och utvärderar kompetens och framgång på. Med uppgiftsorienterad menas de 
individer som tenderar att förklara kompentens utifrån självreflekterande kriterier som i första 
hand berör att behärska en uppgift. I jämförelse med ego-orienterade individer är de mer 
benägna att utvecklas kompetens över tid (Elliott & Dweck, 1988; ref. i Roberts & Treasure, 
2012). Till skillnad från uppgiftsorienterade individer förklaras ego-orientering hur individer 
känner sig kompetenta i jämförelser med andra. Dessa är alltså mindre benägna att känna en 
hög upplevd förmåga eller kompetens, särskilt om folk i omgivningen ifrågasätter deras 
förmåga (Dweck, 1986; ref. i Roberts & Treasure, 2012).  
 
 

Teoretisk referensram 
 
För att bättre förstå motivation har teoretiska referensramar utvecklats. I föreliggande arbete 
kommer Self-determination theory (SDT; Deci & Ryan, 2000; ref. i Roberts & Treasure) samt 
Achievement goal theory (Duda & Hall, 2001; Dweck, 1986; Maehr & Nicholls, 1980; 
Nicholls, 1984; Roberts, 1993; ref. Weinberg & Gould, 2011) att redovisas.  
 
Self-determination theory 
Self-determination theory (SDT), är en av de mest användbara teorierna för att förstå 
motivation i idrotts- och motionspsykologi (Roberts & Treasure, 2012). SDT betonar att 
människor vill utvecklas och därigenom söker efter utmaningar och erfarenheter att ta sig an. 
Människans vilja till att utvecklas kommer ifrån inre motivation (Deci & Ryan, 2002; ref. i 
Roberts & Treasure, 2012). Inom SDT finns olika sorters motivation där olika situationer eller 
mål ger upphov till handlingar. De mest grundläggande skillnaderna är mellan inre 
motivation, som hänvisar till att göra något av eget intresse, och yttre motivation som 
hänvisar till att göra något som leder till ett resultat (Deci & Ryan, 1985; ref. i Ryan & Deci, 
2000).  

SDT betonar begreppen kompetens, tillhörighet och självständighet som de tre viktigaste 
behoven för att skapa optimal utveckling, prestera bättre, motivation och välbefinnande 
(Tenenbaum & Eklund, 2007). Människor är motiverade att känna tillhörighet med andra 
inom en social miljö. Genom kompentens fungerar människor effektivt i denna miljö och 
självständighet beskrivs som att människor vill känna personliga initiativ då de befinner sig i 
den miljön (Deci & Ryan, 1994; ref. i Tenenbaum & Eklund, 2007). SDT har utvecklats 
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utifrån fem teoretiska referensramar. Cognitive evaluation thoery (CET; Deci, 1975; Deci & 
Ryan 1980; ref. i Roberts & Treasure, 2012) utvecklades för att specifikt identifiera yttre 
händelser som kunde höja eller minska motivation. Teorin tar hänsyn till faktorer som 
belöning, återkoppling, utvärdering, samt kommunikation. SDT betonar även att tillväxt, 
utveckling och välbefinnande är lättast att uppnå genom sociala sammanhang som stödjer och 
tillgodoser de tre medfödda och grundläggande behoven kompetens, tillhörighet och 
självständighet. Dessa tre begrepp hämtas ur Basic psychological needs (BPNT; Ryan & 
Deci, 2000a; ref. i Roberts & Treasure, 2012).  
 
Ytterligare en teori som SDT har utvecklats ifrån är Causality orientions theory (COT; Deci 
& Ryan, 1985a, 1985b; ref. i Roberts & Treasure, 2012) som betonar att alla har olika nivåer 
av självständighetsorientering, kontrollerad orientering och opersonlig orientering. Med 
självständighetsorientering menas benägenheten att orientera mot inre motivation och 
integrerad yttre motivation. Med kontrollerad orientering menas en inriktning mot att 
motiveras av inre eller yttre kontroller, begränsningar och direktiv. Med opersonlig 
orientering menas att människor tenderar att betrakta sig själva som inkompetenta och agerar 
utan att ha någon avsiktlighet (Roberts & Treasure, 2012). Organismic integration theory 
(OIT; Deci & Ryan, 1985a; ref. i Roberts & Treasure, 2012) förutsätter att yttre motivation 
varierar i vilken grad den har internaliserats och integrerats (Ryan & Deci, 2000a; ref. i 
Roberts & Treasure, 2012).  
 
 
 

 
Figur 1: Self-determination theory (Odenring, 2014, fritt från Weinberg & Gould, 2011).  
 
Amotivation 
Amotivation (se Figur 1) innebär att personer varken är inre eller yttre motiverad, vilket 
skapar känslor som inkompetens och brist på kontroll (Weinberg & Gould, 2011). När 
personer blir amotiverade i sina handlingar innebär det en total brist på självbestämmande. 
Amotivation kan uppstå när personer saknar kompetens, tror att en aktivitet är oviktig eller 
upplever att beteendet inte kommer att leda till det önskade resultatet (Vallerand, 1997; ref. i 
Roberts & Treasure, 2012).  
 
Yttre motivation 
Yttre motivation kännetecknar personer vars mål påverkas av att söka efter godkännande hos 
andra personer och genom det få en belöning eller liknade, eller att undvika bestraffning 
(Roberts & Treasure, 2012). Yttre motiverande faktorer som styr är exempelvis pengar, 
berömmelse och en tilltalande image (Kasser & Ryan, 1993; ref. i Roberts & Treasure, 2012). 
SDT identifierar fyra sorters yttre motivation: yttre reglering, inre reglering, identifierad 
reglering och integrerad reglering. Yttre reglering är den sorten av yttre motivation som är 
minst självständig eller mest kontrollerande och hänvisar till handlingar som sker för att få 
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yttre belöningar eller undvika bestraffningar (Roberts & Treasure, 2012). De tre följande 
sorterna av yttre motivation karaktäriseras av inre processer. Med denna sort av reglering är 
engagemanget i en aktivitet fortfarande förhållandevist kontrollerad, men källan till kontrollen 
är inre. Drivkraften för inre reglerade beteenden uttrycker sig som skam, skuld och stolthet 
(Ryan & Deci, 2000a; ref. i Roberts & Treasure, 2012). Den tredje sorten av yttre motivation, 
identifierad reglering, är relativt självbestämmande och avser beteende som sker på grund av 
det medvetna värdesättandet av en aktivitet. Individer identifierar aktiviteten som viktig för 
deras syften och mål. Vid identifierad reglering är det värdet i aktiviteten, snarare än 
personers inre intresse för deltagande som styr. Den sista sorten av yttre motivation är 
integrerad reglering och det är den sorten av yttre motivation som är mest självbestämmande. 
Detta uppstår när identifierad reglering har integrerats och därmed överensstämmer med 
andra identifierade och väl internaliserade livsmål (Ryan & Deci, 2000a; ref. i Roberts & 
Treasure, 2012). Den integrerade regleringen leder till en självbestämmande yttre motivation 
(Deci & Ryan, 2000; ref. i Roberts & Treasure, 2012).  
 
Inre motivation 
Människor som är inre motiverade har hög självreglering och engagerar sig därför i aktiviteter 
av eget intresse, har en fri vilja och genomför aktiviteter utan externa belöningar eller 
begränsningar (Roberts & Treasure, 2012). Kunskap (se Figur 1) används för att lära sig och 
försöka förstå nya saker. Genom ny kunskap upplevs tillfredsställelse. Prestation (se Figur 1) 
handlar om att bemästrar en svårighet och på så sätt uppstår tillfredställelse genom de skapade 
aktiviteterna. Stimulering (se Figur 1) handlar om att framkalla upplevelsen av välbehag, 
glädje och spänning. Inom idrott kan dessa tre visas som viljan till att försöka förstå och skapa 
inlärning av en ny teknik, sedan att klara av och genomföra den i en prestation, samt den 
slutgiltiga känslan av att ha klarat av det (Weinberg & Gould, 2011).    
 
Enligt SDT är inre och integrerad motivation de som leder till de mest positiva 
konsekvenserna, följt av identifierade reglering. Däremot är yttre reglering och amotivation 
förknippat med negativa konsekvenser. Inre reglering leder till konsekvenser som ligger 
någonstans mellan de för yttre reglering och identifierad reglering (Deci & Ryan, 2000; ref. i 
Roberts & Treasure, 2012).  
 
Självbestämmande 
I Figur 1 tydliggörs den första och den med minst självständighet är yttre reglering. Vidare är 
identifierad reglering (se Figur 1) den sorten av reglering som är relativt självbestämmande 
och avser beteenden som beror på det medvetna värdesättandet av en aktivitet. Integrerad 
reglering är den sorten av yttre motivation som är mest självbestämmande. Denna sort uppstår 
när den identifierande bestämmelsen har samordnats och överensstämmer med andra 
identifieringar och livsmål (Ryan & Deci, 2000; ref. i Roberts & Treasure, 2012). Integrerad 
reglering har många kännetecken med inre motivation, vilket är självständigheten. 
Amotiverade individer har i sina handlingar total brist på självbestämmelse (se Figur 1) i 
beteendet till att genomföra en handling (Roberts & Treasure, 2012). 
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Achievement goal theory 
 

 
Figur 2: Achievement goal theory (Odenring, 2014, fritt från Weinberg & Gould, 2011).  
 
Achievement goal theory fokuserar på att förstå skillnader i prestationer (Duda & Hall, 2001; 
Dweck, 1986; Maehr & Nicholls, 1980; Nicholls, 1984; Roberts, 1993; ref. i Weinberg och 
Gould, 2011). Achievement goal theory (Weinberg & Gould, 2011) betonar tre aspekter, 
prestationsmål, upplevd förmåga samt beteende (se Figur 2). Prestationsmål kan delas in i 
resultatinriktad och uppgiftsinriktad. Med resultatinriktad menas personer som fokuserar på 
jämförelsen mot andra i prestationer (Weinberg & Gould, 2011). Med uppgiftsinriktad menas 
personer vars upplevda förmåga eller kompentens inte är baserade i jämförelser mot andra. 
Dessa personer genomför sina handlingar i syfte att förbättra sig själva (Weinberg & Gould, 
2011).  
 
Upplevd förmåga eller kompetens kan ses utifrån två synsätt, hög respektive låg upplevd 
förmåga eller kompentens (se Figur 2). Med hög upplevd förmåga eller kompentens menas att 
personer söker efter konkurrenskraftiga tävlingar. Personer är benägna att hävda sin 
kompentens i jämförelse mot andra (Nicholls, 1992; Roberts et al., 2007; ref. i Roberts & 
Treasure, 2012). Med låg upplevd förmåga eller kompentens menas att individer inser att de 
inte har den förmåga eller kompetensen som krävs och istället kommer att fokusera på att inte 
visa sin inkompetens (Nicholls, 1989; ref. i Roberts & Treasure, 2012).  
 
Slutligen betonas beteende som ett resultat av de första två aspekterna (se vidare Figur 2). 
Personer som är resultatinriktade kommer vid en vinst att uppleva en hög förmåga eller 
kompentens. Personer som istället är uppgiftsinriktade fokuserar på att förbättras i jämförelse 
med tidigare prestationer (Weinberg & Gould, 2011). Personers upplevda förmåga eller 
kompentens är då inte baserade på jämförelser mot andra. Personer kan vara både resultat- 
och uppgiftsinriktade genom att till exempel vinna en löptävling, men samtidigt sätta nytt 
personligt rekord av tiden. Däremot är personer ofta mer av antingen resultats- eller 
uppgiftsinriktade (Weinberg & Gould, 2011).  
 
Idrottspsykologer argumenterar för att uppgiftsinriktade oftare än resultatinriktade anstränger 
sig hårdare, hanterar misslyckande och presterar bättre. Uppgiftsinriktning skyddar personer 
från att bli besvikna, frustrerade och undviker att motivationen minskar om motståndarna 
presterar väldigt bra (Weinberg & Gould, 2011). Uppgiftsinriktade personer söker sig till 
realistiska och utmanande uppgifter eller motståndare, medan personer som är 
resultatinriktade söker sig till uppgifter eller motståndare som de vet att de kommer att vinna 
över, eller uppgifter och motståndare som är så svåra och utmanande att de vet att inga 
förväntningar finns för att vinna över dessa (Weinberg & Gould, 2011). I jämförelse med 
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uppgiftsinriktade personer har resultatinriktade personer svårare att uppleva hög kompetens. 
Även fast dessa inte kan påverka resultatet jämför de sig med motståndarna (Weinberg & 
Gould, 2011). Personer som är resultatinriktade och har låg upplevd kompetens kommer 
sannolikt att minska sin ansträngning, sluta försöka eller hitta ursäkter för att skydda 
självkänslan. Resultatinriktade personer är mer benägna att välja uppgifter som de med 
säkerhet kommer att bemästra eller uppgifter där ingen förväntar sig av dem att de skall göra 
det (Duda & Hall, 2001; ref. i Weinberg & Gould, 2011).  
 
Vad framgång och misslyckande betyder för personer är viktiga för att kunna förstå deras 
motivation. För att erhålla kunskap om personers prestationsmål och hur de påverkar varandra 
studeras den individuella upplevelsen av kompetens, självkänsla och upplevd förmåga 
(Weinberg och Gould, 2011). Personer kommer att ta sig an en uppgift eller aktivitet med 
vissa mål som de vill uppfylla genom sina handlingar.  
 
Achievement goal theory betonar personers önskan om att utveckla och visa kompentens samt 
att undvika att visa inkompetens (Tenenbaum & Eklund, 2007). Nicholls’ (1989) hävdar att 
prestationsmål och beteende hos personer kan variera beroende på kapaciteten de upplever 
(Nicholls, 1984, 1989; ref. i Tenenbaum & Eklund, 2007).  
 
 

Tidigare forskning 
 

Ledares & kamraters inverkan på idrottares motivation 
Baserat på den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation genomförde Gillet, 
Vallerand, Amoua och Baldes (2010) en studie i syfte att förstå och testa en hypotetisk modell 
som förutsätter att tränares stöd för självständighet underlättar idrottares självbestämmande 
motivation för en idrottsaktivitet. Självbestämmande motivation främjar idrottarens 
motivation inför en tävling, som i sin tur kan förutsäga prestationen. De 101 judoutövare som 
deltog i studien skulle fylla i ett frågeformulär en till två timmar innan ett prestationstillfälle. 
Resultatet stämde överens med Self-determination theory och den hierarkiska modellen, då 
hög självbestämmelse visat sig ha positiv inverkan på idrottares prestationer. I konkurrens 
med andra tävlande visade resultatet på att de med hög inre motivation och därmed hög 
självbestämmelse var de som presterade bäst. Resultatet visar på att ledare som ger stöd för 
självständighet påverkar idrotters motivation positivt. Resultaten har används för att bättre 
förstå bestämningsfaktorer hos idrottares motivation, samt deras resultat menar Gillet et al. 
(2010).   
 
Player (2010) hade som syfte att beskriva vilka effekter som tränares skapande av 
motiverande klimat har på kvinnliga idrottares självbestämmelse och målinriktning, samt hur 
dessa variabler påverkar deras nivå av engagemang inför en säsong. I undersökningen deltog 
sju lag (4 fotboll, 3 vollyboll) från South Carolina Upstate Parks och Recreation Departments, 
med totalt 80 flickor i åldrarna 9-15 år. Resultatet visade att ledares kontroll över 
motivationsklimatet hade positiv inverkan på kvinnliga idrottares självbestämmelse, 
uthållighet och engagemang för sin idrott. Dessa resultat visar på hur viktigt tränarens 
skapande av ett motiverande klimat är för kvinnliga idrottare och dess fortsatta deltagande i 
idrott menar Player (2010). 

Med Self-determination theory och Achievement goal theory som utgångspunkt gjorde 
Joesaar, Hein och Hagger (2012) en studie för att undersöka stabiliteten och ömsesidiga 
relationer mellan upplevt självständigt stöd från ledare, uppgiftsinriktat motiverande 
kamratklimat och idrottarnas motivation, som tre faktorer som berör motivation över tid. 
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Totalt deltog 362 unga idrottare mellan åldrarna 11-16 år. Deltagarna i studien besvarade 
frågor från ”the Sport climate questionnaire” och ”the Peer motivational climate in youth 
sport questionnaire”. Dessa formulär besvarades två gånger under ett års tid. Resultatet visade 
att upplevt självbestämmandestöd från ledare och uppgiftsinriktat motivationsklimat 
uppvisade jämförelsevis hög stabilitet under den ettårsperioden som studien pågick. Dessutom 
har sociala faktorer visat sig ha direkt signifikanta effekter på idrottares motivation (Joessat et 
al. (2012). Resultatet visade värdet i det upplevda självbestämmande stödet från ledare och 
det uppgiftsinriktade motiverande kamratklimatet som förutsättningar för idrottares inre 
motivation under ett års tid. Rön tyder också på att upplevt självbestämmande stöd från ledare 
kan underlätta för senare uppgiftsinriktat motiverande kamratklimat menar Joessat et al. 
(2012).  
 
Tidigare studier har visat att motiverande klimat som kamrater bidrar till kraftigt påverkar 
ungdomars motivation för idrott. I en studie av Joesaar, Hein och Hagger (2011) var syftet att 
undersöka en motiverande modell för uthållighet inom idrott som innefattar upplevd 
kamratmotivation utifrån de teoretiska referensramarna Achievement goal theory och 
motivation från Self-determination theory. I studien deltog 424 estniska lag, med 
idrottsutövare som besvarade ”the Peer motivational climate in youth sport questionnaire”, 
the Basic psychological needs in exercise scale” och ”the Sport motivation scale”. Studien 
pågick under ett års tid. Resultatet visade att idrottarnas motivation och uthållighet inom 
idrotten indirekt påverkats av uppgiftsinriktat kamratmotiverande klimat, via deras upplevelse 
av tillfredsställande behov av självständighet, kompetens och tillhörighet. Uppgiftsinriktat 
kamratmotiverande klimat var den enda variabeln för inre motivation och uthållighet inom 
idrott bland idrottare. Resultaten understryker vikten av ett kamratskapande 
motivationsklimat för uthålligheten inom ungdomsidrott (Joessat et al. (2011).  
 
Prestationsmåls inverkan på idrottare 
I en studie av van de Pol, Kavussanu och Ring (2012) undersöktes om träning och tävling 
påverkar prestationsmål, anspänning, njutning och spänning. I studien deltog 50 personer (32 
män och 28 kvinnor) med en medelålder på 19,12 år. Deltagarna genomförde en 
puttningsövning i golf som var uppsatt i både en tränings- och tävlingssituation, där sedan 
mätning av engagemang till mål, anspänning, njutning och prestation genomfördes. Resultatet 
visade på att både uppgifts- och egoorienterat engagemang varierade mellan träning och 
tävling. Resultatet uppvisade signifikant lägre uppgiftsorienterat engagemang och högre 
egoorienterat engagemang, ansträngning, njutning under tävling än på träning. Resultaten 
visade dock på att detta inte skapar någon skillnad i prestationen mellan träning och tävling. 
Variationen i egoorientering förklarade variationen i ansträngningen och njutningen. Van de 
Pol et al. (2012) resultat i studien tyder på att skillnaden mellan träning och tävling är 
värdefull att förstå när individers prestationsmotivation undersöks.  
 
Van de Pol och Kavussanu (2011) genomförde en studie i syfte att undersöka om idrottares 
inriktning av mål skiljer sig åt mellan träning och tävling, om målorientering kan förutse 
ansträngning, njutning och psykologiska färdigheter på olika sätt i träning och tävling, samt 
om målorientering kan förutsäga upplevd förbättring och prestation. 116 stycken tennisspelare 
i medelålder 19,99 år deltog i studien och besvarade frågeformulär som mätte inriktning på 
mål, ansträngning, njutning och psykologiska färdigheter i användning under tävling och 
träning, som upplevd förbättring av utbildning och prestation. Resultaten från van de Pol och 
Kavussanu (2011) studie visade att målorientering skiljer mellan träning och tävling och att 
uppgiftsorientering är målet som bör främjas i båda sammanhanget för att optimera 
prestationen. Detta kan påverka relationen mellan riktningen av målen, njutning och 
målarbetet.  
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Dewar och Kavussanu (2011) genomförde en studie i syfte att undersöka om prestationsmål 
kan förutspå positiva och negativa känslor i golf och den upplevda prestationen. I studien 
deltog 200 manliga golfspelare. Efter att ha spelat golf besvarade dessa ett frågeformulär som 
mätte prestationsmål, upplevd prestation och känslor. Resultatet visade på att 
uppgiftsorientering predicerade positiv lycka och spänning och negativt predicerade 
nedstämdhet. Upplevd prestation kunde delvis förklara samband mellan uppgiftsorientering 
och lycka, anspänning och nedstämdhet. Det vill säga att uppgiftsorientering har en positiv 
inverkan på prestationen. Slutsatsen blir därmed att prestation bör undersökas då syftet är att 
försöka förstå sambandet mellan prestationsmål och känslor inom golf menar Dewar och 
Kavussanu (2011).  
 
I en studie gjord av Stoeber och Crombie (2010) undersöktes skillnaden mellan att vilja 
prestera med undvikandemål i en prestation. Syftet var att vidareutveckla resultat från tidigare 
studie (Stoeber, Uphill, & Hotham, 2009; ref. i Stoeber & Crombie, 2010) med ett varierat 
urval av friidrottare. I studien deltog 161 friidrottare från the British Universities Sports 
Association. Enkäter användes för att dokumentera deltagarnas personbästa, samt deras 
prestationsmål inför tävling i ett mästerskap. Resultaten i Stoeber och Crombie (2010) studie 
bekräftar tidigare forskning om att idrottares resultatmål är avgörande för prestationen, 
beroende på om personer vill ta sig an eller undvika ett mål för en prestation. Prestationsmål 
har visats ha positiva effekter på idrottares motivation och främja viljan till att prestera 
framför undvikandemål i en prestation (Stoeber & Crombie, 2010).  
 
 

Diskussion 
 
Syfte med denna ämnesfördjupning var att studera motivation och dess inverkan på idrottare. 
Följande frågeställningar undersöktes: 
 

• Vad har ledare och kamrater för inverkan på idrottares motivation? 
• Hur inverkar prestationsmål på idrottares motivation?  

 
Studierna redovisade i föreliggande arbete har alla haft likande syfte och påvisat liknande 
resultat och slutsatser. Arbetets båda frågeställningar har belyst vikten av ledare och 
kamraters inverkan på idrottares motivation (Player, 2010), samt prestationsmåls inverkan på 
idrottares motivation (van de Pol et al., 2012). 
 
Ledare och kamraters inverkan på idrottares motivation 
En rimlig slutsats som kan dras utifrån resultaten från tidigare forskning är att ledare och 
kamrater har inverkan på idrottares motivation. Dessa personer har påvisats ha stor inverkan 
på idrottares motivation både vad gäller prestation, men även idrottares uthållighet inom 
idrotten (Player, 2010). Både Gillet et al. (2010) och Player (2010) lyfter i sina studier fram 
att ledares kontroll över motivationsklimatet har visat sig ha stor inverkan på idrottares 
självbestämmelse, vilket är en del av Self-determination theory (Deci & Ryan, 2000; ref. i 
Roberts & Treasure). Vidare slutsats utifrån resultaten som påvisas är den tydliga relationen 
mellan det som praktiskt sker på idrottsarenorna och den teoretiska referensramen, i det är 
fallet Self-determination theory. Exempel på detta är självbestämmelsen som många ledare 
har som mål att lyfta fram i motivationsklimatet inom idrotten (Joessat et al., 2012). Även 
Achievement goal theory har används som utgångspunkt i studier för att följa ledare och 
kamraters inverkan på idrottares motivation (Joessat et al., 2012). 
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Det självbestämmande motivationsklimatet som ledare skapar och det uppgiftsinriktade 
kamratklimatet har även visat sig ha positiv inverkan på idrottares inre motivation (Joessat et 
al., 2012). Ytterligare en studie gjord av Joessat et al. (2011) visar dessutom att denna form av 
motivationsklimat har en positiv inverkan på idrottares motivation och uthållighet inom 
idrotten. Joessat et al. (2011) är i jämförelse med de andra studierna ensam om att lyfta fram 
upplevelse av tillfredsställande behov som självständighet, kompetens och tillhörighet i sin 
studie (Tenenbaum & Eklund, 2007). 
 
Prestationsmåls inverkan på idrottare 
Vad gäller prestationsmåls inverkan på idrottare har skillnader i idrottares sätt att arbete med 
målsättningar under träning och tävling lyfts fram som två viktiga faktorer att ta hänsyn till 
för att kunna förstå idrottares prestationsmotivation (van de Pol et al., 2012). Enligt studier av 
van de Pol et al. (2011) skiljer sig målorienteringen mellan träning och tävling och att 
uppgiftsorientering är målet som bör främjas i båda sammanhangen. I studien gjord av Dewar 
och Kavussanu (2011) tydliggjordes även att uppgiftsorientering har positiva effekter på att 
skapa lycka och spänning, gentemot det negativa som förutspåddes skapa nedstämdhet. 
Prestationsmål har genom detta visats ha positiva inverkningar på idrottares motivation till att 
prestera. Dewar och Kavussanu (2011) lyfter även fram att prestationsmål och känslor är nära 
relaterade till varandra. Vad gäller mål och dess inverkan på idrottares motivation lyfte 
Stoeber och Crombie (2010) fram att även resultatmål, vad gäller strategi eller undvikande av 
ett mål kommer att ha inverkan på idrottarens prestation. Vilket är något som bekräftar 
tidigare forskning som de tagit hänsyn till i sin studie (Stoeber & Crombie, 2010).  
 
 

Framtida forskning 
 
Följande fördjupningsarbete har både berört ledare och kamraters inverkan på idrottares 
motivation, samt undersökt prestationsmålens inverkan på idrottares motivation. I framtida 
forskning vore det av intresse att närmare studera dessa två aspekter gemensamt, för 
möjligheten att finna vilka eventuella utfall det skulle ge i träning och tävling menar van de 
Pol et al. (2012). Det vore även av intresse att studera föräldrars inflytande i 
motivationsklimatet för idrottare (Joessat et al., 2012). 
 
Det finns många alternativ för att bedriva den framtida forskning på, för att ytterligare 
undersöka hur prestationsmål påverkar motiverande kognitioner, vilken inverkan de har på 
motivationen och hur beteenden påverkas. Utifrån det perspektivet menar Roberts och 
Treasure (2012) att det krävs ytterligare forskning kring prestationsmål för att förstå dess 
inverkan på motivation.  

I studien om de brittiska tennisspelarna reduceras resultatet eftersom det enbart går att 
generalisera detta till kvinnliga tennisspelare i Storbritannien. För möjligheten att applicera 
studien och dess resultat på större populationer vore undersökningar av fler idrottsutövare 
från olika idrotter, samt från olika länder att föredra (van de Pol, & Kavussanu, 2011). Detta 
är något som kan appliceras på flertalet av studierna i arbetet. Det vore av intresse att kunna 
jämföra faktorer som kön, nationaliteter, olika åldrar, samt olika nivåer på idrottare 
(nybörjare, elit, osv.) för att kunna urskilja vissa skillnader. Intressanta frågor skulle 
exempelvis vara: I vilken ålder är vissa faktorer viktigaste för inverkan på idrottares 
motivation? Eller skiljer det exempelvis något mellan olika åldrar? Finns det faktorer som 
skiljer sig mellan lag och individuella idrottare i dess inverkan på motivationen (Joesaar et al., 
2011)? 
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Implikationer 
 
Med utgångspunkt av föreliggande ämnesfördjupning kan följande rekommendationer ges: 
Det finns idag program för ledare med interventionsstrategier baserat på Achievement goal 
theory, som påvisats skapa en stark begreppsmässig och empirisk bas (Roberts & Treasure, 
2012). Ledare bör fokusera på att tillämpa uppgiftsinriktning eftersom det anses påverka 
idrottare genom att de anstränger sig hårdare, hanterar misslyckande och presterar bättre 
(Weinberg & Gould, 2011). Vidare skyddar uppgiftsinriktningen idrottares motivation från att 
minskas, eller att besvikelse och frustration skall uppstå om motståndarna presterar bättre än 
dessa (Weinberg & Gould, 2011). Inom idrott är det ofta små marginaler som avgör och 
därför bör idrottsmän fokusera på att övervinna sina konkurrenter, istället för att förlora, 
vilket kommer att öka benägenheten till att uppnå det maximala i en prestation (Stoeber & 
Crombie, 2010). Med denna aspekt i beaktan gäller det för ledare att tillämpa 
uppgiftsinriktning i arbetet med idrottarna, i samspel med uppmuntran till jämförelsen mot 
andra under ett prestationstillfälle. Detta för att höja prestationen till det som kan vara direkt 
avgörande i en prestation.  
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