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Introduktion 

Varför gör vi vissa saker? Vad driver oss att utföra vissa saker? Vad skapar motivation? 
 
Vissa individer tycks vara mer motiverade än andra att lägga ner alla resurser för att nå sitt 
mål. Elitidrottare likväl som entreprenörer och karriärister är exempel på detta. De tycks vara 
beredda att anstränga sig lite mer än genomsnittet av sina medmänniskor för att uppnå sina 
mål och självförverkligande. De förutsättningar som elitidrottare lever med är extremt tuffa. 
Det kan exemplifieras med professionella golfspelare. Endast en bråkdel av de som arbetar 
som professionella golfspelare kan faktiskt försörja sig på inspelade prispengar. Dessa villkor 
gäller speciellt för de kvinnliga golfarna. Som ett exempel kan nämnas att c:a 250 kvinnliga 
spelare från hela världen deltar varje år i en s.k. ”kvalskola” i Ladies European Tours regi, 
vilka är de som arrangerar den damturnering i Europa som har mest prispengar. Utav dessa 
250 spelare kommer 30 att få tillträde till touren och därmed möjlighet att spela om de 
prispengar turneringen erbjuder. De övriga drygt 200 spelarna har betalt mellan 25-50 KSEK 
och offrat tre veckor av nervslitande spänning, investerat tusentals timmar av träning, för att 
återvända hem från kvalskolan tomhänta (Statistiska centralbyrån, 2015: Mitt yrke, 2010: 
Ladies European Tour, 2015).  
 
Man kan ana att högpresterare, som exemplet ovan med professionella golfspelare, har 
mycket starka motivationsfaktorer som driver dem till extrema uppoffringar. Detta arbete 
skall därför fördjupa sig i de grundläggande faktorer som styr motivation, med speciellt fokus 
på inre respektive yttre motivationsfaktorer. 
 
Forskningen diskuterar motivationsfaktorer bl.a. i dimensionen inre respektive yttre 
motivationsfaktorer. Det finns exempelvis studier som visar att elitidrottare drivs mer av yttre 
motivationsfaktorer medan motionären mer styrs av de inre motivationsfaktorerna (Harter, 
1981: Deci, Cascio & Krusell, 1975: Deci & Ryan, 2000). 

Syfte 
Att diskutera och förstå motivationens grundläggande beståndsdelar och speciellt begreppen 
yttre och inre motivationsfaktorer för att förstå elitidrottares motivation. 
 
Frågor som diskuteras: 
 

- Vad är motivation? 
- Vilka grundläggande psykologiska faktorer påverkar motivation? 
- Med vilka teorier kan vi förstå och/eller förklara elitidrottares motivation? 

Begreppsdefinitioner 
Weinberg och Gould (2007) beskriver motivation som ett av idrottens mest centrala begrepp 
och uttrycker det som: ”Motivation kan beskrivas som riktningen och intensiteten av en 
ansträngning”. 
Riktningen beskrivs som individer som antingen undviker, konfronterar eller behagas av en 
viss situation. Intensiteten beskrivs som hur mycket energi och kraft individen ger i en viss 
situation (Weinberg & Gould, 2007). Idrottspsykologer beskriver motivationen från olika 
utgångspunkter;  
 

• Achievement motivation (Prestationsmotivation) 
• Motivation genom konkurrens  
• Inre respektive yttre motivation (denna studies huvudteorier) 

 
(Weinberg & Gould, 2007) 
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Vidare beskriver Deci och Ryan motivation som: ”To be motivated means to be moved to do 
something”. 
 
De menar att motivationen är individens dragkraft till att genomföra något. Deci och Ryan 
(1985) beskriver motivation som något som skiljer sig åt mellan olika individer vad avser 
såväl grad av motivation, som underliggande drivkrafter för motivationen. Exempelvis kan 
man skilja åt huruvida man är motiverad av rent intresse för uppgiften eller om man söker 
omgivningens beundran för att ha genomfört något.  
 
Att beskriva motsatsen till något kan ibland förstärka en definition. Motsatsen till motivation 
beskrivs i den klassiska forskningen, som amotivation, vilket är ett tillstånd av att inte ha 
någon avsikt att agera överhuvudtaget (Bandura, 1986). Det är ett tillstånd enligt Deci och 
Ryan (1985) som är ett resultat av att inte värdesätta en aktivitet eller känna sig kompetent att 
genomföra den, eller ej heller ens tro på att det ska utmynna i någon form av belöning.  

Teoretisk referensram   
Det finns ett flertal dominerande teorier kring motivation. En av dem är teorin om inre och 
yttre motivation. Denna teori härstammar i sin tur från Self Determination Theory (SDT). 
Motsatsen är Control Determination Theory (CDT) där motivationen styrs av inre eller yttre 
kontrollmekanismer. Ett exempel är studenter som väljer att studera för att de tror att de måste 
istället för att de vill (Deci & Ryan, 1985). 

Self Determination Theory. 
Self Determination Theory (SDT), självbestämmande teorin, är en teori om motivation. Det är 
också en teori om samspelet mellan inre motivation och yttre påverkan. SDT betraktas också 
som en metateori som bildar ramverk för teorin om inre och yttre motivation. SDT framhåller 
vikten av upplevd självständighet (autonomy), kompetens (competence) samt samhörighet 
(relatedness) som de viktigaste komponenterna för att uppnå högsta motivation och 
välbefinnande samt kreativitet (Deci & Ryan, 1985, 2000: Gillet, Vallerand & Lafreniére, 
2011). 
 
Self Determination Theory består av följande sex miniteorier:  
 

• Cognitive Evaluation Theory (CET), diskuterar inre motivation (Intrinsic motivation). 
• Organismic Integration Theory (OIT), diskuterar yttre motivation (Extrinsic 

motivation). 
• Causality Orientation Theory (COT), diskuterar hur vi gör beteendemässiga och 

situations val baserade på personlighetsorientering versus autonomi, kontroll och vårt 
behov av kompetens. 

• Basic Psychological Needs Theory (BPNT), diskuterar grundläggande psykologiska 
behov. Hur autonomi, kompetens och släktskap är grundläggande psykologiska behov, 
avgörande för vårt välbefinnande. 

• Goal Contents Theory (GCT), diskuterar hur inre och yttre mål har olika effekter på 
våra föreställningar om tillfredsställelse och välbefinnande. 

• Relationships Motivation Theory (RMT), den sjätte miniteorin diskuterar relationer i 
olika dimensioner, såsom vänner, familj, kärleks- och grupprelationer. De hänvisar till 
att en viss mängd av sådana interaktioner inte bara är önskvärt för de flesta människor, 
utan i själva verket en förutsättning för deras anpassning och välbefinnande eftersom 
relationer tillfredsställer behovet av tillhörighet. 

 

 
Denna uppsats fokuserar, som tidigare nämnts, på de två förstnämnda miniteorierna CET och 
OIT, den inre (Intrinsic) och yttre (Extrinsic) motivationen. 
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Motivation 

Regulatory  
styles 

Inre respektive yttre motivation samt amotivation. 
I sin enklaste form kan teorin om inre respektive yttre motivation beskrivas som en motsats 
mellan att drivas av inre vilja och övertygelse eller att drivas av yttre faktorer som andra 
människors vilja eller lockelser. Vallerand ensam och tillsammans med andra forskare, har 
utvecklat denna teori i ett flertal artiklar under åren 1997, 1999, 2001 och 2004.  
Enligt Vallerand (2004) kan begreppen inre, respektive yttre motivation samt amotivation 
definieras enligt nedan. 
 
Inre motivation är motivation sprungen ur glädjen och tillfredsställelsen av själva utförandet 
och deltagandet i aktiviteten. Vallerand beskriver tre typer av inre motivation: 
 

• Glädjen av lärandet i sig 
• Glädjen av att göra framsteg, (d.v.s. ur perspektivet att man faktiskt har lärt sig något, 

inte jämfört med andra) 
• Känslan av att känna sig stimulerad.  

 
Vid yttre motivation är aktiviteten och deltagandet som motsats endast ett medel för att nå 
någon annanstans, belöning etc. Deci och Ryan publicerade år 1985 en mycket betydelsefull 
artikel, på temat. I denna artikel definieras yttre motivation i fyra olika typer av kontroll som 
påverkar den yttre motivationen:  
 

• Yttre kontroll, vilket är när man exempelvis går till träningen, inte för träningens skull 
i sig, utan för att bli uttagen till nästa tävling.  

• Introjicerad kontroll, vilket är när man som idrottare tar in omgivningens värderingar 
av hur saker borde vara, exempelvis att man borde träna si och så många dagar i 
veckan och därför gör det, inte för att man egentligen vill.  

• Identifierad kontroll, vilket är när man gör saker för att man vet att aktiviteten gynnar 
ett övergripande mål, snarare än att man tycker aktiviteten i sig är speciellt rolig. 

• Integrerad kontroll, att man som idrottare väljer att leva sunt för att det gynnar 
tävlingsresultaten.  

 
Amotivation som tillstånd, beskrivs som att aktiviteten bedrivs utan mål eller mening och med 
avsaknad av motivation. Denna avsaknad kan förklaras med en upplevelse av att inte vara 
tillräckligt duktig, eller en upplevd känsla av hjälplöshet och brist på kontroll. 

figur 1: (Vallerand, 1997) 
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Global	  factors	  

Autonomy	  

Competence	  
Global	  

mo$va$on	  (IM,	  
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Affect	  

Cogni$on	  

Behaviour	  Relatedness	  

De olika typerna av motiverade beteenden kan jämföras längs en skala av graden av 
självbestämmande. Från lägre till högre nivåer av självbestämmande. Jämför bilden ovan från 
vänster till höger. Från vänster, bägge raderna samtidigt, amotivation, extern reglering, 
introjected reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och inre motivation. Extern 
reglering och introjected reglering är att betrakta som kontrollerande former av motivation, 
medan identifierad reglering, integrerad reglering och inre motivation ses som självvalda 
former. 

Vallerands hierarkiska modell för motivation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
figur 2 (Vallerand, 1997) 
 
IM = Intrinsic (Inre) motivation   
EM = Extrinsic (Yttre) motivation 
AM = Amotivation 
 
I denna modell argumenterar Vallerand för att motivation bör betraktas ur ett 
flerdimensionellt perspektiv, innehållande såväl en horisontell som en vertikal dimension. 
 
Vallerand lägger i artikeln fram en diskussion kring motivation där han menar att de olika 
motivationstyperna påverkas av ett antal sociala faktorer. Påverkan av dessa sociala faktorer 
tar sig uttryck genom olika grader av tillfredsställelse av vissa psykologiska behov.  
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Den vertikala dimensionen syftar till att fånga upp och beskriva personlighetsdrag som 
förklaringsfaktor. Den horisontella dimensionen syftar till att fånga upp socialpsykologiska 
faktorer som påverkar. Socialpsykologi är en vetenskap som försöker att förstå och förklara 
hur en människas tankar, dess känslor och dess handlingar påverkas av närvaron av andra 
människor. Forskare som förknippas med denna vetenskap är bland annat Allport (1897-
1967) samt Lewin (1890-1947). Dessa två dimensioner i kombination erbjuder en förklaring 
till hur sociala omständigheter och personlighetsdrag påverkar individens motivation i 
respektive situation. 
 
I tillägg till dessa dimensioner menar forskarna att man behöver ta hänsyn till ytterligare 
dimensioner och faktorer, nämligen: den globala, den kontextuella, respektive den 
situationsspecifika nivån. Med global nivå avses den mest grundmurade och fundamentala 
nivån hos en individ. Motivation utifrån den globala dimensionen avser exempelvis de 
attityder och strömningar som finns i samhället kring den aktivitet som idrottaren utövar. 
 
Motivation som kan förklaras på kontextuell nivå avser inom vilket område av aktiviteter som 
man blir motiverad och hur. Är det exempelvis i arbetet kanske det mer styrs av yttre 
motivatorer, medan skolarbeten och fritidsaktiviteter styrs av inre motivatorer. Den 
situationsspecifika avser situationen här och nu. Exempelvis att en tävlingssituation skapar ett 
fokus på att vinna över andra istället för att vinna över sina egna mål. Det finns också en 
mycket tydlig hierarki mellan de olika nivåerna, där den globala styr över den 
situationsspecifika, som i sin tur styr över den kontextuella, s.k. ”top down”-effekt. Samtidigt 
som repetitiva, över tiden, upplevelser på den lägre nivån, kan förändra den övre nivån. S.k. 
”bottom up”- effekt (Vallerand, 2012). 
 
Påverkandefaktorer inom den situationsspecifika, kontextuella respektive den globala 
situationen. Situationsspecifika påverkandefaktorer är tidsgränser och belöningar i någon 
form. Exempel på kontextuella påverkandefaktorer är ledarstil och typ av styrning. Globala 
påverkandefaktorer är exempelvis om lokaltidningen ger en viss idrottsgren uppmärksamhet 
eller ej. Ett exempel på detta kan ju också vara att en ledare lyckas skapa en miljö där man 
stöttar och sporrar varandra. En annan viktig social faktor kan vara på vilket sätt en 
idrottsledare mäter förbättring för respektive individ. Görs det i relation till gruppens 
genomsnittliga prestationer eller i relation till den enskilda individens relativa förbättring? Det 
senare kommer att hjälpa individen till upplevd kompetens och självbestämmande. Det förra 
alternativet med jämförelser mot gruppen kommer att upplevas kontrollerande av individen. 
(Vallerand & Losier, 1999). 
 
Vallerand och Losier (1999) menar också att idrottsledare som uppmuntrar självständighet 
samt inte kräver enhetligt beteende, styr mot en mindre kontrollerande miljö. 
 
Slutligen förutspår modellen att de olika typerna av motivation kommer att leda till viktiga 
kognitiva t.ex. nivå av koncentration, affektiva, t.ex. njutning, och beteendemässiga, t.ex. 
tålamod, konsekvenser m.m.  
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  Aktuell forskning 

Ytterligare motivationsfaktorer 
Nedan följer aktuell forskning som har anknytning till diskussioner kring inre och yttre 
motivation. En av de ledande forskarna på området, Vallerand, är aktuell med forskning kring 
passion som motivationsfaktor, vilket är ett relativt outforskat område.  
 
Vallerand, Koestner, Blanchard samt, Mageau anses vara de som startade forskningen på 
området (Vallerand, 2012). De exemplifierar passion som att man inte bara exempelvis spelar 
golf, istället är man en golfspelare. Med det menas att man inte bara går på golfträning en 
gång per vecka, jämför vissa ungdomar i gruppträning, man läser också allt om golf och tittar 
på all golf som sänds på TV.  
 
Passion som motivator har sin grund i den forsknings genre som kallas positiv psykologi 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, ref. i Vallerand, 2012). Vallerand tillsammans med 
andra forskare utvecklade Deci och Ryans teori från 1985 kring vikten av autonomi, 
självbestämmande, med diskussioner kring hur idrottare kan utveckla en passion för sin idrott. 
Passion som är en viktig drivkraft för den inre motivationen. Man skiljer på positiv och 
negativ passion. Forskarna beskriver hur en autonom, självständig tonåring sannolikt har en 
sund, harmonisk, passion jämfört med en tonåring som styrts av exempelvis sina föräldrar. 
Forskning visar att de tonåringar som upplever sig styrda snarare har en tvångsmässig, och 
därmed negativ, passion (Vallerand, 2012). De har funnit att barn och ungdomar som är 
självständiga i sina val utvecklar en harmonisk passion i större utsträckning än de som 
definierar sig själva som personer genom sina aktiviteter och vars föräldrar är starkt 
involverade. De senare har en tendens att utveckla en mer tvångsmässig passion. Detta 
fenomen diskuteras inom området som den s.k. ”dualistic model of passion” (Vallerand, 
2003). 
 

Framtida forskning 
Det skulle vara intressant om forskningen tog sig an den tekniska dimensionens påverkan på 
framförallt den yttre motivationen. Vad betyder det för den enskilda spelaren att varje resultat 
finns tillgängligt 24 timmar om dygnet i sju dagar i veckan, över hela världen, i realtid? Det 
finns numera inga filter i form av tid, kanaler, urval etc. som hindrar att sämre prestationer 
sorteras bort för allmän utvärdering. I stort sett allt som presteras, kommuniceras också. 
Förutom de officiella kanalerna finns också de sociala medierna som Instagram och 
Facebook. Medier där i stort sett alla kan vara sina egna redaktörer. Med tanke på hur dessa 
tekniker och beteende förändrat samhället i övrigt så bör det finnas utrymme för vidare 
forskning på detta inom området. 
 
En sådan studie skulle kunna jämföra hur spelaren upplever pressen, och omvänt glädjen över 
en eventuell framgång, när de vet att resultatet publiceras på Internet i realtid, med en tävling 
som inte publicerar resultatet. Denna typ av undersökning skulle jag vilja genomföra med 
personliga intervjuer, då jag tror att det är svårt att mäta sådana fenomen. En annan dimension 
av samma fenomen skulle kunna vara att jämföra en individuell idrottsutövares upplevelser 
med en lagidrottares. 
 
Framtida forskning om hur motivation relaterar till passion och i vilket sammanhang 
respektive drivkraft fungerar bäst, menar Vallerand (2012) är viktig. Vi har ju trots allt en hel 
del måsten som individen genomför, allt drivs inte av passion. För att vara professionell 
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golfspelare så måste individen ordna med sponsorer, planera sina resor etc. Det kanske inte är 
i det sammanhanget man skall söka passion som motivation? 

 
Vallerand (2012) diskuterar också bristen på forskning om hur en motiverad person påverkar 
sin omgivning. Det finns forskning om motsatsen, d.v.s. hur omgivningen påverkar individen. 

Slutsatser och praktiska Implikationer 

Slutsatser 
Syftet med arbetet har varit att diskutera och förstå motivationens grundläggande 
beståndsdelar och speciellt begreppen yttre och inre motivationsfaktorer för att förstå 
elitidrottares motivation.  
 
Frågor som har diskuteras: 
 

- Vad är motivation? 
- Vilka grundläggande psykologiska faktorer påverkar motivation? 
- Med vilka teorier kan vi förstå och/eller förklara elitidrottares motivation? 

 
Passionens betydelse har också berörts som en del av aktuell forskning kring 
motivationsfaktorer. 
 
Det tycks som att motivation inte bara spelar roll utan också att den är helt nödvändig för att 
lyckas prestera inom elitidrotten. Motsatsen, amotivation, skapar ju per definition inte någon 
drivkraft. 
 
Skillnaden mellan inre och yttre motivation hjälper oss att förstå och sortera bland tänkbara 
drivkrafter. Det vidare resonemang forskningen för i sammanhanget kring skillnader mellan 
professionella idrottsutövare och motionsidrottare ökar komplexiteten i frågeställningen 
ytterligare. 
 
Vad som driver professionella idrottsutövare och motionsidrottare kan vid en första och ytlig 
anblick tyckas enkel att beskriva. En motionsidrottare som saknar de traditionella yttre 
motivationsfaktorerna, det är dock inte samma sak som att de saknar yttre 
motivationsfaktorer, vilka den professionella idrottaren omges av, borde motiveras mer av 
inre motivationsfaktorer. Prispengar, medial uppmärksamhet, stjärnstatus etc. saknas, 
samtidigt som många motionsidrottare lägger ner mängder av resurser på sitt idrottsutövande i 
form av såväl tid som pengar. Omvänt så drivs därför den professionella idrottsutövaren av de 
yttre motivationsfaktorer som omgärdar dennes tillvaro. 
 
Det finns dock nyanser som påverkar den slutsatsen. Yttre motivationsfaktorer för 
motionsidrottaren kan ju vara den nära omgivningens påverkan, i form av vänner och familj. 
Samtidigt som det rimligen måste finnas också inre motivationsfaktorer som driver den 
professionella idrottsutövaren för att orka igenom de motgångar, och därmed negativ yttre 
påverkan, som förmodligen alla idrottsutövare går igenom. 
 
Slutsatsen bör därför vara att elitidrottare som gjort sina val självständigt och är mer drivna av 
glädjen, passionen, i utövandet sin sport, kommer att optimera sina förutsättningar kontra de 
som i huvudsak drivs av yttre motivationsfaktorer. Därmed inte sagt att man drivs av enbart 
inre eller yttre motivation, utan att man drivs relativt mer av inre respektive yttre motivation. 
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Praktiska implikationer 
Vad kan då ungdomstränare i golf lära av diskussionerna kring motivation och passion för att 
utbilda motiverade och passionerade professionella golfare? 
 
Att spela golf är en individuell idrott där man ofta är ensam. Till skillnad från lagidrotter så är 
dessutom sällan tränaren eller ledaren med på ”matcherna”, d.v.s. turneringarna. Det innebär 
att golfaren vid en eventuell motgång inte heller har vare sig gruppen, laget, eller ledaren att 
luta sig emot. Eftersom professionellt golfutövande dessutom för de allra flesta till stor del 
handlar om stora uppoffringar, exempelvis att jaga sponsorer, hitta billiga resor, bo på absolut 
billigaste hotell och därmed följande kvalitet, är det förmodligen helt nödvändigt att ha inre 
motivation och passionen till sporten som vaccin mot eventuellt uteblivna framgångar. 
 
Vallerands bidrag kring de sociala faktorerna bör också få stort genomslag i hur träning och 
utbildning bedrivs. Låt det inte bli en kontrollerande miljö där vi jämför individens resultat 
mot gruppen. I detta fall är ju golfen dessutom unik som har sitt handicapsystem under 
utbildningstiden. Vi behöver inte ens under tävling jämföra individer i samma åldersgrupp. 
Vill vi jämföra kan vi istället välja att jämföra hur väl man presterat i förhållande till sin 
individuella kompetens. 
 
En stor förändring i vårt samhälle de senaste åren är teknikens utveckling. Denna utveckling 
har möjliggjort för i stort sett varje organisation att vara ett forum som når över hela världen. 
Internet och dess applikationer som Instagram och Facebook, s,k, ”sociala medier”, sprider 
information, och därmed omdömen, 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan, som vi tidigare 
diskuterat. Alla kan vara redaktörer och sprida sitt budskap vare sig det är sant eller falskt. 
Idrottsmännen behöver därför arbeta med såväl sin fysiska personlighet som sin profil på 
Internet. I en tid med sådan omedelbar och omfattande informationsspridning borde rimligen 
de inre motivations-faktorerna öka i betydelse för att kunna stå emot det externa trycket. 
 
Vi kan också lära oss att tidigt få dem att förstå att spelet golf och yrket golfspelare kan vara 
ett och samma men också två olika saker. Man kan ha motivation och passion till spelet men 
inte till tävlingar. Man kan ha motivation och passion till spelet och tävlingarna men inte till 
allt resande. Det finns många dimensioner på golfen och ett första steg i utbildningen av 
professionella golfspelare är att skilja på golf som utövande och yrket golfspelare. Antingen 
måste motivationen och passionen för spelet golf vara tillräcklig för alla uppoffringar, eller så 
har man lyckats utveckla en motivation och passion för såväl spelet som den livsstil 
professionellt golfspel innebär. 
 
Forskningen kan också bidra med kunskapen om att för nödvändiga saker kan det räcka med 
yttre motivation och kontroll, skattemyndigheter etc.. För spelet däremot krävs såväl inre 
motivation som passion som motivationsfaktor.  
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