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Abstrakt 
Bakgrund: Goda prestationer innebär inte alltid att individen är motiverad, inte heller 

är goda prestationer ovillkorligen motiverande. Motivation är produkt av interaktion, 

situationer, personer samt uppgifter som skall lösas, detta ställs i relation till vilket 

värde det har för individen.  

Människor med starka motiv av vinst söker spänningen av att vinna, då de med motiv 

av rädsla för att misslyckas undviker våndan av nederlag 

Syfte:Studien undersökte hur individer upplever rädsla att misslyckas samt glädjen att 

lyckas.  

Metod: Genom djupintervjuer undersöktes vad som driver/motiverar idrottsmän att 

uppnå full potential, studien särskiljer inre-och yttre motivation och vad som är 

karakteristiskt för respektive.  

Resultat: Studien  visade att deltagarna drivs av både inre och yttre motivation i träning 

samt tävlingssammanhang. De beskriver att tävling ofta förknippas med 

prestationsångest och en rädsla att göra sig och andra besvikna. Studien visar tydliga 

tendenser på att medfödda behov som autonomitet, samhörighet samt kompetens är 

viktiga faktorer i motivations-avseenden. 

Konklusion: Undersökningen visar tydliga tendenser på hur rädslan att misslyckas och 

viljan att vinna driver samt motiverar deltagarna på skilda sätt. Deltagare som drivs av 

spänning att vinna styrs av den yttre motivationen, då det är jämförandet med andra 

individer som är viktigt i relation till prestationen. Deltagare som hålls tillbaka av rädsla 

för att misslyckas känner ofta stor ångest, i samband med situationer som innehåller 

tävlingsmoment oavsett om det är på träning eller tävling.   

 

 

Nyckelord: Tävlingsprestation, motiv, motivation 

 

Abstract 
Bakground: Good performance does not always mean that the individual is motivated, 

nor is the good performance necessarily motivating. Motivation is the product of 

interaction, situations, people and tasks to be solved, this is compared to the value it has 

for the individual. 

People with strong motives of profit seeking the thrill of winning, then those with 

motives of fear of failure avoid the agony of defeat. 

Objective: The study distinguishes internal and external motivation and what is 

characteristic for each. This study examines how individuals experience fear of failure 

and the joy of success. 

Method: Through in-depth interviews, this study examined what drives / motivates 

athletes to achieve full potential.  

Result: The results show that participants are driven by both internal and external 

motivation in training and competitions. They describe that contest is often associated 

with performance anxiety and a fear to make themselves and others disappointed. The 

study shows clear trends that innate need that autonomy, connectedness and competence 

are important factors in the motivational aspects. 

Conclusion: This study shows clear tendencies that the fear to fail and the will to win is 

a driving and a motivating force in different ways. It is the comparison that athletes do 

to other athletes that is of the essence and they are driven by extrinct motivation and the 

thrill to win. Athletes who are held back by fear to fail often feel anxiety in combination 

that involve competition regardless weather during training or competition.  

 

Keywords : competition, performance , motives , motivation 
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Inledning 

Motivation är en välbeforskat område, idrott är däremot ett relativt obeforskat i en 

kombination med motivation. Det finns mycket studier gjorda på prestation i 

förhållande till målsättning vilken då inte är kopplad till idrott eller sport specifikt, 

som visar att olika målsättningar har olika effekt på prestationen (Nicholls, 1984; 

Duda & Hall, 2001.) För att idrottare skall uppnå goda prestationer krävs 

målmedvetenhet samt ett samspel mellan medvetande och kropp, men i detta 

avseende är forskningen bristande.  Kostner och McClelland (1990) undersökte hur 

rädslan att misslyckas påverkar prestationen, och  de menar att rädsla för uppgiften 

kommer att påverka prestationen negativt. Det finns goda forskningsstudier gjorda 

på prestationer och hur man optimerar dessa, men ytterst få gjorda på 

idrottsprestationer. Både goda och dåliga prestationer har visat sig vara kopplade till 

känslor samt sinnesställningar vilket man sett tendenser på i flertalet studier ( 

Roberts, 2001; Assor et, al 2009; Duda, 2001). Dessa studier är inte kopplat till 

idrottsliga sammanhang som är ett fenomen tätt kopplat till prestationens 

komplexitet. Studier gjorda McClelland och Atkinson (1953) undersöker hur 

individers strävan att vinna och rädsla att misslyckas påverkar deras prestationer. 

Studien gjordes för att fylla en del av de forskningshål som uppmärksammats 

gällande prestation samt motivation i idrotts och tävlingssammanhang. Inom ämnet 

CrossFit och träning innehar författaren år av erfarenhet och kunskap vilket medför 

förförståelser inför undersökningen. Författaren har tävlat samt tränat CrossFit under 

en längre tid på en hög nivå, samt arbetat med coaching, träning och tävling under 

lång tid. Författaren har således tidigare erfarenheter av liknande studier i ämnet, 

vilket givit förståelse och skapat större insikt.  Detta medför samt skapar reliabilitet 

och tyngd i studien, vilket gjorde det möjligt att på ett pålitligt samt begripligt vis 

beskriva tillvägagångssätt, insamling och bearbetning i studiens samtliga delar. Det 

är viktigt att överensstämmelsen är god mellan forskare/författare och de uttalanden, 

gester, attityder och rörelser som finns i intervjuerna för att ge tolkningen god 

reliabilitet.  

  

-  

 

Bakgrund 

Drivkraften bakom prestationen 

Idrottspsykologi bygger på människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar. För 

elitidrottare kan det vara allt från prestationshöjande moment eller teknikinlärning till 
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harmoniska effekter och psykosociala faktorer (Singer & Burke, 2002). Det finns en 

stark inre natur inbyggd i människan, vilket yttrar sig i en strävan att leva så 

meningsfullt som möjligt genom att vara konstruktiv, målinriktad, aktiv samt social 

(Revstedt, 1986).  

Motivation hänvisar till en inre process som driver och leder individer i specifik riktning 

(Dreikurs-Ferguson, 2000). Den vetenskapliga forskningen angående motivationen 

behandlar dels inträffade händelser, samtidigt som den behandlar förväntade utfall 

såsom mål. Motivation hänvisar till en dynamisk inre utveckling som vid en given 

tidpunkt, kan vara en process som innebär förändringar eller variationer. När motivation 

förklaras utifrån en tillfällig process kallas den ett ”motiverande tillstånd”. Men 

motivation kan samtidigt hänvisas till en benägenhet avseende dynamiska 

handlingstendenser, och detta kallas då ett motiverande drag (Dreikurs-Ferguson, 2000). 

Roberts (2012) menar att de flesta idag är eniga att motivation kan definieras som en 

process som initierar, ger energi åt, styr och upprätthåller beteenden. För att skapa 

förståelse kring motivation måste vi också förstå konstruktionerna som styr processen 

samt hur detta kan appliceras på idrott, perspektivet kallas social kognition.  Inre 

motivation definieras på olika sätt, då två åtgärder tendera att användas mer frekvent. 

En av dem är experimentell forskning vilket baseras på beteende med olika mått av 

motivation baserat på fria val. När en individ inte har motivation att agera är de 

omotiverade, de uppstår amotivation. När de inte värdesätter, känner sig inkompetent 

eller när de inte anser att beteendet kommer att innebära ett positivt utfall kan de 

drabbas av amotivation (Deci & Ryan, 2000, 1).  

 

Prestationsmotivation 

En prestationssituation utmärks främst av en persons primära strävan att uppvisa en hög 

förmåga inom specifikt område, ett försök att uppnå uppsatta mål och framgång. Det 

finns inom fenomenet en hel del forskning samt teoribildningar för att öka förståelsen 

kring prestationsbeteende (Nicholls, 1984). Duda och Hall (2001) fann att det finns 

skillnader hur individer tillskriver mening i hur de upplever framgångar och 

misslyckanden i relation till de prestationsmål de har. Dessa mål definieras samt skapas 

av individen i olika prestationssituationer.  

McClelland och Atkinson (1953) mätte motiv för framgång med ett psykologiskt test då 

individer fick skriva berättelser till en rad olika bilder, vilka analyserades med hjälp av 

relevans, det vill säga vad i prestationen individen ansåg vara viktigast, med teman för 
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en standardiserad kodning. För att mäta rädslan för misslyckande användes ett annat 

psykologiskt test som istället frågade individerna hur mycket ångest man kände inför 

prestationssituationer. Man fann att dessa två fenomen inte korrelerade med varandra 

utan var helt oberoende. Människor med starka motiv av vinst söker spänningen av att 

vinna, och de med motiv av rädsla för att misslyckas undviker våndan av nederlag. 

Hypotesen att individer med motiv att vinna och en rädsla för nederlag presterade bättre 

än en individ vars motiv enbart  att vinna var falsk, men hypotesen att ångest inför en 

uppgift kan komma att sänka prestationen visade sig vara sann.   

Koestner och McClelland (1990) anser att “High-need achievers (individer med höga 

målsättningar, samt låg rädsla för misslyckande) inte alltid presterar bättre än “Low-

need achievers” (individer med låga mål, samt hög rädsla för misslyckande) om 

uppgifterna de ställs inför är lätta och stämningen är avslappnad. Men är däremot 

uppgifterna svårare kommer “High-need achievers” prestera på en högre nivå baserat på 

sin egen kompetens än “Low-need achievers”. Det kommer att prestera på en högre nivå 

samt göra det mer konstant oberoende förutsättningar samt situationer. Koestner och 

McClelland (1990) menar att “High-need Achievers” kommer att motivera sig själva till 

optimal prestation då de enbart håller sig själva skyldiga för utfallet av uppgiften.  

 

I sport har det visat sig att en rädsla för att misslyckas kommer att innebära en 

försämrad prestation i relation till kompetens inför uppgiften. (Koestner & McClelland, 

1990). Vansteenkise, Niemiec & Soenens (2010) delade in motivationen likt Koestner 

och McClelland i ”approach-orientated” och ”avoidance-orientated” motivation då de 

först nämnda innebär att individen eftersöker positiva känslor så som 

självförverkligande och stolthet, de sist nämnda innebär att individen försöker undvika 

negativa känslor så som skuld, ångest samt fruktan. De menar att beroende på hur 

individen motiveras kommer det psykologiska resultatet samt beteendet kring uppgiften 

förändras. Assor et al (2009) anser att den ”avoidance-orientated” motivationen 

korrelerar med de negativa psykologiska känslorna samt beteendet vilket kommer att 

innebära sämre utfall i sportsliga sammanhang än om individen drivs av ”approach-

orientated” motivationen.  

 

Self Determination Theory  (SDT) 

Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning utgörs av Deci och Ryan`s Self- 

Determination Theory (2000). SDT (1985) innebär att individen har medfödda behov av 
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samhörighet, kompetens samt autonomi (Deci & Ryan, 2000). De har sedermera 

vidareutvecklat tre delteorier utifrån Self-Detarmination Theory: Cognitive Evaluation 

Theory, Causality Orienations Theory samt Organismic Integration Theory. Deci och 

Ryan (2000) anser att det är graden självbestämmande som är knutet till balansen 

mellan inre och yttre motivation.  

Autonomi innebär att individen handlar utefter eget fritt val, då man står som ensamt 

ansvarstagande över sitt handlande. Kompetens innebär att individer har en strävan att 

hantera sin omgivning optimalt och öka sin kunskap i alla domäner (Deci & Ryan, 

1985). Behovet av samhörighet som man känner visar en stor vilja att bry sig om andra 

samtidigt som man vill att andra skall bry sig om en själv (Biddle & Mutrie, 2001). 

Ryan & Deci (2002) menar att dessa tre behov, autonomi, kompetens samt samhörighet 

samtliga är basala psykologiska behov som närar det psykologiska välbefinnandet samt 

utvecklar inre motivation. Vilket innebär att om dessa tre behov blir tillfredsställda i 

högre grad kommer det att öka vitaliteten samt välmående.  

 

Motivation 

Två viktiga begrepp i teorin är inre (Intrinsic) och yttre (Extrinsic) motivation. De tre 

ovannämnda behoven står i relation till den inre motivationen då tillfredställelsen av 

dessa skapar en inre motivation. Det råder delade meningar om hur inre motivation 

definieras, vissa menar att uppgiften är intressant medan andra menar att denne 

motiveras genom den tillfredsställelse man får genom inre motivations uppgifter samt 

dess engagemang (Deci & Ryan, 2000). Att vara motiverad betyder att man drivs mot 

något av något och inom SDT (Deci & Ryan, 1985) urskiljs två typer av motivation 

baserat på olika anledningar/mål som ger betydelser till handlingar. Den inre 

motivationen härleds till att man gör något för att det är trivsamt, glädjefyllt och 

intressant. Den yttre motivationen leder till en utgång som är fördelaktig till individen, 

då belöningen kommer utifrån i form av pengar och berömmelser. Forskning som pågått 

under årtionde visar att tidigare erfarenheter har stor inverkan vid beteende i fråga om 

inre och yttre motivation. Den inre motivationen har visat sig vara en naturlig källa till 

lärande och prestation som systematiskt lärts in av föräldrar, farföräldrar, morföräldrar, 

tränare, tränare m.fl. (Ryan & Stiller, 1991). Deci och Ryan (1985) menar att inre 

motivation innebär resultat i högt-kvalitativt lärande och kreativitet är det viktigt att 

specificera faktorerna samt krafterna som framkallar motivationen. Likväl är det viktigt 

att förklara yttre motivation som faller in i den andra kategorin av motivation.  
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Inre motivation definieras genom att göra en aktivitet för personlig tillfredställelse 

snarare än för separata konsekvenser. Inre motiverade människor drivs av en handling 

av glädje eller en utmaning snarare än högre självaktning, tryck eller belöning(Deci & 

Ryan, 2000). 

Redan i slutet av 50-talet uppmärksammade White (1959) fenomenet inre motivation 

genom experimentella studier av djurs beteende, då man fann att många organismer 

engagerar sig i nyfiket undersöka, samt uppvisade glädjefullt beteende utan belöning 

eller påtryckningar. För människor är inte inre motivation den enda formen av 

motivation eller en viljestyrd aktivitet men den är genomträngande och viktig, då den 

grundar sig i glädje och eget initiativ (White, 1959). 

Inre motivation finns inom individen samtidigt som fenomenet finns i relationen mellan 

individen och aktiviteten (Deci, 1975).  Människor är instinktivt motiverade för vissa 

aktiviteter och andra inte, och alla är inte instinktivt motiverade för samma precisa 

uppgift. Ryan & LaGuardia (2005)  menar att kreativiteten och nyfikenheten inte bara är 

begränsad till barndomen utan att det finns en signifikant funktion av mänsklig natur 

som påverkar prestationen, uthålligheten och välmående genom hela livets epoker.  

SDT (Deci & Ryan, 1953) fokuserade primärt på de psykologiska behoven nämligen 

medfödda behov av kompetens, självständighet och släktskap, men icke heller förringa 

det basala behovet av tillfredsställelse som skapas genom att vara engagerad i 

intressanta aktiviteter.  

 

SDT beskriver förutom de tre medfödda behoven även om intressanta aktiviteter, då de 

menar uppgifter och utmaningar som personer vanligen finner i sig själva intressanta för 

individen. Dessa uppgifter och utmaningar är bland annat beroende av individernas 

tidigare erfarenheter och upplevelser. Det finns en användbarhet i att fokusera på 

uppgifter vars egenskaper och potential som individen redan har ett intresse av då det 

ofta leder till ökad motivation inför uppgiften och utmaningen. Den inre motivationen 

bottnar samt förstärkt av att individen själv bestämmer vad han/hon ägnar sig åt, detta 

resulterar i positiva aspekter vilket primärt bidrar till att motivationen behålls över tid. 

Malett & Hanrahan (2004) undersökte vad som driver idrottsmän att uppnå högsta nivå 

medan andra idrottare misslyckas med att uppnå sin fulla potential? Deltagarna var fem 

manliga och fem kvinnliga elit-friidrottare från Australien som samtliga hade avslutat 

som topp tio på antingen de olympiska spelen och/eller VM under de senaste sex åren. 
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Kvalitativa data samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Analysen 

avslöjade flera övergripande teman i samband med motiverande processer för 

elitidrottare: (1) de drevs av personliga mål och prestationer, (2) de hade starkt 

självförtroende, och (3) friidrott var det centrala i deras liv. Självbestämmande former 

av motivation präglade elitidrottarna i studien, vilket styrks ytterligare med teorier 

baserade på social-kognitiva perspektiv om motivation. I denna typ av forskning utsätts 

deltagarna för en uppgift under varierande betingelser. Man få inte veta vad uppgiften 

det vill säga målet med studien är, lämnas ofta ensamma i testrummet man står då inför 

så kallade fria val, då det inte finns yttre betingelser att utföra uppgiften. Tiden man 

spenderar på uppgiften blir då ett mått på inre motivation. Det andra måttet på inre 

motivation innebär självskattning och självrapportering av huruvida man upplever 

intresse samt glädje inför uppgiften (Deci & Ryan, 1985).  

 

Mullan et al (1997) menar att inre motivation inte ensam kan skapa ett långsiktigt 

engagemang inom träning/sport, varken organisatoriskt, tidsmässigt eller det 

övergripande engagemang sporten innebär. De menar att de krävs både inre och yttre 

motivation för att upprätthålla disciplinen. Samtidigt som Daley & Duda (2006) anser 

att inre motivation är det som skapar ett långsiktigt engagemang, och att yttre 

motivation inte behövs för att bibehålla detta.  

Inre motivation är en viktig typ av motivation men de flesta av aktiviteterna en individ 

företar sig inte helt och hållet enbart inre motiverade. Speciellt efter barndomsstadiet, då 

friheten i att vara inre motiverad begränsas och blir svårare beroende på de sociala 

kraven vi utsätts för samt de roller vi väntas ta i samhället. Individer måste ta ansvar 

över situationer och uppgifter som de inte alltid tycker är intressanta (Deci & Ryan, 

2000). I all klassik litteratur har yttre motivation karakteriserats som blek form av 

motivation jämfört med den inre motivationen (eg., DeCharms, 1986). SDT föreslår att 

det finns varierade typer av yttre motivation, där vissa representerar svagare former av 

motivation men vissa representerar aktiva tillstånd. Studenter kan prestera utifrån inre 

motiverade handlingar med motvilja, ointresse samt ovilja alternativt med en vilja att 

reflektera inre acceptans av ett värde eller som ett verktyg till en uppgift. Individer kan 

känna sig dragna mot den yttre motivationen vilket kan leda till fördelaktig utgång, 

senare blir de yttre målen en själv-godkännande därmed antas med en känsla av fri vilja 

då den upplevs som autonom och självvald (Deci & Ryan, 1985).  
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Inre och yttre motivation leder till olika typer av upplevelser, då inre motivation i större 

utsträckning skapar en upplevelse av kontroll, glädje, och välbehag i situationen vilket i 

sin tur skapar en avsaknad av den negativitet samt anspänning som yttre motiverade 

människor kan uppleva vilket yttrar sig i nervositet, prestationsångest samt mindre 

kontroll över situationen (Hassmén et al, 2003). 

Yttre motivation är en konstruktion då en verksamhet eller uppgift innebär ett visst mål. 

Olikt vissa perspektiv som beskriver yttre motivation som regelbunden och icke 

autonom föreslår SDT att yttre motivation kan variera i fråga om autonomi (Deci & 

Ryan, 1985). Om man jämför en person som gör en uppgift på grund av rädsla med en 

person som gör samma uppgift för att man tror att det kommer ge henne en bättre 

karriär så drivs båda av yttre motivation, båda gör uppgiften av instrumentellt värde 

snarare än för att de finner det intressant. Skillnaden är att person två gör uppgiften med 

en större känsla av frihet medan person ett gör uppgiften med ett större mått att yttre 

kontroll. Båda involverar yttre beteende men innebär olika grader av autonomitet (Deci 

& Ryan, 1985). 

SDT tar upp problematiken kring detta och kallar det internalisering och integration 

samt värderingar inom beteendemönster. internalisering är processen som innebär att ta 

in en värdering eller beteendemönster och integration innebär processen när individer 

fullt formar sig efter värdering och beteendemönster som unik individ (Deci & Ryan, 

1985). Vid ökad internalisering kommer mer positiv självuppfattning och ett större mått 

engagemang. Efter att internalisering skett genom att anamma andras värdegrunder som 

sina egna och får en större förankring benämns de som  integration (Ryan & Stiller, 

1991). Detta innebär att individer för en större grad av självbestämmande när de 

internaliserar samt integrerar med ett beteende, vilket kräver att behoven av kompetens, 

självbestämmande och samhörighet uppfylls  (Deci & Ryan, 2000, 2). 

 

Vallerand och Bissonnette (1992) menar att när idrottandet blir allt minde 

självbestämmande och pengar, pokaler, massmedia m.m. driver atleten är motivationen 

externt (yttre) baserad. Ofta känner då atleten inte längre glädje till att idrotta då 

motivationen ligger riktad mot de yttre belöningarna. 

När det finns en balans mellan inre och yttre motivation uppstår sällan problem utan det 

är när motivationen endast utgörs från de externa faktorerna som risken för amotivation 

ökar (Vallerand & Bissonnette, 1992). Individer som känner sig pressade/tvingade att 

utföra ett träningspass eller träna i allmänhet känner ofta enorm skuld och ångest vid 
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uteblivet träningspass. Dessa individer känner sällan den eventuella lyckan upplevelsen 

i sig eller de positiva aspekterna av välmående aktiviteten medför (Edmunds et al, 

2006).   

Den inre motivationen hjälper till att uppnå goda resultat, så länge den är den primära 

källan till motivation gör det inte heller något om den yttre motivationen ökar (Deci & 

Ryan, 2000). 

 

Cognitive Evaluation Theory 

Cognitive Evaluation Theory (CET) lades fram av Deci & Ryan (1985) för att 

specificera faktorerna i olika sociala sammanhang som producerar variation i 

motivationen och anses vara underteori av Self Determination Theory (Deci & Ryan, 

2000). CET beskriver att känslor av kompetens inte kommer att förbättra den inre 

motivationen om den inte efterföljs av en känsla av självständighet. Det räcker alltså 

inte bara att man har erfarenheter, utan dessa erfarenheter måste tolkas och uppfattas, 

därefter bestäms om motivationen skall upprätthållas eller försvinna. Individer som 

drivs av inre motivation upplever tillfredsställelse i uppgiften samtidigt som man 

upplever autonomi och kompetens (Deci & Ryan, 2000). 

Grunderna i CET innebär fokus på behov av kompetens och autonomi för att 

inkorporera effekterna av belöningar, feedback och andra externa händelser och om det 

uppfyller våra behov av att känna sig kompetent och i kontroll. Det vill säga en 

gradering hur väl uppgiften kommer att slutföras, samt om det är en tillräcklig 

motivationsfaktor eller om vi kommer behöva någon ytterligare komponent för att 

slutföra denne (Deci & Ryan, 1985). 

Detta har bekräftats både i laboratorieexperiment och tillämpade fältstudier, ofta gjorda 

i skolmiljö. Flera tidiga studier visade att feedback samt positiva resultat förbättrade 

motivationen (t.ex. Deci, 1971; Harackiewicz, 1979), medan negativ 

prestationsåterkoppling minskade motivationen (t.ex., Deci & Cascio, 1972). 

Vallerand och Reid (1984) visade att om individer upplever kompetens i uppgiften eller 

utmaningen ökar motivationen. Ryan (1982) hypotes stödde tidigare forskning, och 

visade även att upplevd kompetens måste åtföljas av en känsla av självständighet för att 

öka motivationseffekten ytterligare.  

Den stora delen av forskningen om miljö-händelser kopplat till motivation har fokuserat 

på självständighet samt kontroll snarare än kompetens. 
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Studier har visat att autonomi- stödjande är lättare att katalysera vilket innebär en större 

inre motivations faktor som svar på nyfikenhet och längtan till utmaningar (Ryan & 

Grolnick, 1986). Motivation kommer att ske för de aktiviteter som innebär intresse, 

värde nyhet eller utmaning för vederbörande (Deci & Ryan, 1985).  

 

Organismic Integration Theory  

I SDT finns ytterligare en underteori ” Organismic Integration Theory ”(OIT) vars syfte 

är att skilja de olika formerna av yttre motivation och de faktorer som antingen främjar 

eller hindrar internalisering och integration samt reglering av dessa beteenden (Ryan & 

Deci, 2000).  

För att förklara olika former av motivation (yttre i synnerhet) då dessa har sin 

utgångspunkt i att individen kan utföra handlingar och anta värderingar som inte 

automatiskt utgår ifrån individens intresse. Deci och Ryan (1985) menar att trots att inre 

motivation är att föredra är en vuxen individs handlingar till en del drivna av yttre 

faktorer. Organismic Integration Theory koncentrerar sig på de yttre faktorer samt 

processen hos individer då det tar sig an och omvandlar uppgiften till egna inre 

drivkrafter, internalisering. Ett exempel på en sådan process kan vara att det är viktigt 

att borsta tänderna, det blir vi som små lärda av våra föräldrar, något som man med 

tiden tar till sig och gör till sina egna inre värderingar. Det vill säga yttre uppmaningar 

bli inre värderingar under tiden. 

 

Målsättning 

Definitionen på mål är att uppnå specifik färdighetsnivå inom en bestämd tid på en 

uppgift vilken har en särskild riktning samt intensitet. Intensiteten bestäms av hur 

viktiga individen tycker målen är, riktningen bestäms av vart man sätter målen emot och 

vad man vill uppnå med sin ansträngning. Det finns inre och yttre mål vilket bestäms av 

vilka motiv med målsättningarna man har, inre mål innebär motiv baserade glädjen 

aktiviteten medför, den personliga utvecklingen samt utmaningen. De yttre målen 

innebär motiv baserade på yttre omständigheter som vinstpengar,  bara bäst, vinna över 

andra eller att man deltar i något för att andra ska bli nöjda (Roberts, 2001). 

Tre olika mål framställs ofta; Resultatmål, prestationsmål samt processmål. 

Resultatmål är lätt definierade, då de kan mätas samt jämföras med andra. 

Prestationsmål innebär att man utför något bättre än man tidigare gjort, slå egna rekord 

snarare än andras då tävling mot sig själv ligger i fokus. Processmål innebär att fokus 
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ligger på processen för att främja prestationen. På hög nivå har det visat sig vara 

framgångsrikt att fokusera på alla mål. Resultatmål är de mål som dominerar 

tävlingsidrotten med omnejd. Prestationsmål är vanliga inom motionsidrotten medan 

processmål är vanliga inom all typ av idrott (Roberts, 2001). För att optimera 

målsättning bör målen vara specifika och mätbara, relativt höga men ändå realistiska, 

både långsiktiga samt kortsiktiga av typen resultatmål, prestationsmål och processmål, 

både träningsmål samt mål för tävling och positivt formulerade. Dessa optimeringar bör 

även innebära en hänsyn till att alla individer är unikt olika, samt att det finns utrymme 

för att utvärdera målen för feedback (Gould, 2001). 

 
Hassmén et al (2003) menar att resultat- respektive uppgiftsorienterad målsättning 

grundar sig i en socialiseringsprocess. Ett resultatorienterat motivationsklimat 

formas då framgång är detsamma som att besegra andra då individens insats bedöms 

genom jämförelse av andra och deras resultat/prestation. Enligt Duda (2001) skapar 

detta klimat en minskning av den inre motivationen då fokus ligger på yttre belöningar, 

men riskerar även en ökad prestationsångest, rädsla inför uppgiften samt 

tävlingsängslan. Ett uppgiftsorienterat motivationsklimat präglas istället av själva 

genomförandet av aktiviteten. Klimatet främjas då individer lär sig nya saker, utvecklas 

samt har roligt (Hassmén et al, 2003). Detta klimat leder till en ökad inre motivation för 

individen, vilket innebär mindre prestationsångest samt upplevd högre kompetens 

(Duda, 2001). 

Målsättningarna är viktiga för motivationen och för att göra ansträngningen mer precis 

och konsekvent. Likt motivation utvecklas både inre och yttre mål då resultatmål 

skapas, där fokus ligger på att vinna eller vara bättre än andra. De yttre målen påverkas 

av andra idrottare och prestationsmål skapas då fokus ligger på att förbättra sina 

prestationer, dessa mål påverkas inte enbart av individen själv (Johnson et al, 2004). 

Prestationsmål samt processmål ligger under individens egen personliga kontroll medan 

resultatmålen kommer att innefatta andra individers prestationer. I domänen 

träning/sport kan inre och yttre mål ofta tydligt särskiljas, men inte alltid utesluta 

varandra Att delta i en sport eller aktivitet då den fysiska attraktionen ligger i fokus 

innebär en yttre målsättning, fokuserar individen istället på välmående, att förbättra eller 

behålla hälsan eller att utmana sig själv och sin kapacitet drivs individen av inre mål 

(Serbie et al, 2009). De olika målsättningarna och motiven riktade till 

aktiviteten/sporten sker ofta i samverkan med varandra det vill säga att individen inte 
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enbart drivs av en yttre eller inre målsättning. Likt inre och yttre motivation kan målen 

innebära mer eller mindre motiv av yttre och inre målsättningar (Vansteenkise et al, 

2010). 

Motivation och prestation är två skilda aspekter som kan grundas av ett beteende, då 

prestation är en utvärdering av resultatet en individ åstadkommit. Motivation är en av 

många faktorer som påverkar prestationen, vilket innebär att en hög motivation inte 

alltid leder till en god prestation (George & Jones, 2002). Williams et al. (2000) menar 

att om en individ inriktar på yttre mål är denne mer belägen att ta risker vilket resulterar 

i en lägre benägenhet att fokusera på hälsosamt leverne. Vansteenkise et at (2007) 

studerade överviktiga barn och fann en skillnad i deras beteende beroende på vilket 

fokus de hade i fråga om inre eller yttre mål. De barn som fokuserade på de inte 

målsättningarna tenderade till att få en större viktnedgång samtidigt som de behöll 

beteendeförändringen i en större utsträckning än de barn vars målsättning var att 

uppfattas som mer attraktiva. De menar att beteendeförändringen som skapas av inre 

motivation inte bara genererar i en större vinst utan att det kommer innebära att 

beteendet rotar sig djupare vilket resulterar i bättre resultat.  

CrossFit 

Crossfit lär ut en kombination av styrke-och konditionsträning som bygger på 

funktionella övningar och som utförs under hög intensitet och med konstant variation. 

Tids-domäner är ständigt skiftande för att utmana samt utveckla samtliga av kroppens 

energisystem. Metoden är ett slags hybrid av tyngdlyftning, styrkelyft, gymnastik och 

sprint vilket syftar till att skapa en så komplett och allsidig atlet som möjligt. Träningen 

innebär aerob uthållighet, anaerob uthållig muskelstyrka samt rörlighet (Eather et al, 

2015; Heinrich et al, 2014). Crossfit är en tränings samt tävlingsform som nu besätter 

sitt fäste runt om i världen, kanske främst i USA samt Europa. CrossFit defineras 

genom fitness i en ökad arbetsförmåga under bestämd tids- samt modala domäner, 

vilket innebär verkliga arbetsrörelser såsom kondition, styrka, power, balans etc. under 

en viss tid (Glassman, 2011). Definitionen infattar alla typer av kondition, dvs 

kardiovaskulära samt respiratoriska uthålligheten men även uthållighet, styrka, 

flexibilitet, snabbhet, koordination, smidighet, balans och noggrannhet. Konditionen 

uppnås genom högintensiva träningspass vilka kombinerar konditionsträning, 

gymnastiska moment, tyngdlyftning, styrkelyft m.m. Träningspassen bör vara så 

varierade som möjligt så det finns så få upprepningar som är tänkbart.(Glassman, 2011; 

Sibley, 2012). Konditionsträning innebär en träning för förbättrad prestation samtidigt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Styrketr%25C3%25A4ning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondition
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyngdlyftning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Styrkelyft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gymnastik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atlet


  
 

- 12 - 

 

som det leder till ett hälsotillstånd som innebär bättre uthållighet. Detta resulterar till 

ökad ork att utföra fysiskt arbete under längre tid, då man belastar det 

aerobaenergisystemet samt kroppens förmåga att ta upp syre från omgivningen (Larsen 

& Mattsson, 2013). Styrketräning innebär en kraft från muskeln som kommer från en 

elektrisk impuls från nervsystemet i form av en aktionspotential från ryggmärgen som 

aktiverar muskelfibrer. Aktionspotentialen fortsätter in i muskeln vilket frisätter 

kalciumjoner vilket får proteinerna aktin samt myosin att kopplas samman till en 

korsbryggecyklel. Detta innebär att muskeln kan dra sig samman, kontraheras och 

utveckla kraft. Beroende på vilken muskel i kroppen som aktiveras kommer antalet 

rekryterade muskelfibrer variera (Thomee´et al, 2008). 

Dodd & Alvar (2007) studerade hur man optimerar sin träning för att bli så 

framgångsrik som möjligt i CrossFit tävlingar och fann att en komplexträning med 

variation och flexibilitet är det bästa konceptet för optimera. Studein visar att 

kombinationen av tung styrketräning, löpning och spänst, ger större ökningar i styrka i 

underkroppen, fart och kraft jämfört med traditionell styrketräning samt 

höghastighetsmetoder. Hypotesen att anaerob prestanda sannolikt skulle vara relaterat 

till CrossFit prestanda stöds av det faktum att de individer som har 800m löpningar i 

träningsprogrammet påvisar högre optimering och prestation. Man finner även ett troligt 

samband  som löper på upp till 800 ingår ofta i händelse samt styrketräning. En trolig 

samband med konditions samt VO2 max träning då Crossfit ofta innebär många 

repetitiva moment. Man fastslår de faktum att högre aerob samt anaerob kapacitet 

förbättrar din förmåga att prestera i Crossfit (Farrar Et al, 2010). 

 

 

Flow 

Csikszentmihalyi & Jackson (2000) menar att när en persons skicklighet perfekt 

sammanfaller med en utmaning befinner sig individen ofta i Flow i en Flowkvadrant, ett 

ultimat tillstånd. Upplevelsen av Flow uteblir då man saknar skicklighet vid hög 

utmaning, vilket medför att det istället för Flow skapas rädsla eller ångest inför 

uppgiften. Kvadradranten (se figur 1) innebär fyra olika tillstånd en individ kan befinna 

sig, förutom de två ovan nämnda finns ytterligare två: Apati och avkoppling/leda. Apati 

infinner sig då individen ställs inför en låg utmaning och samtidigt innehar en låg 

skicklighet. Avkoppling/leda blir resultatet då individen ställs inför en låg utmaning 
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men besitter hög skicklighet. Man beskriver nio fundamentala dimensioner som 

samtliga skall öka förutsättningarna för att uppnå Flow. 

För att kunna prestera optimalt, samt uppleva känslan av Flow måste utmaning och 

skicklighet vara i balans, man måste ha tydligt uppsatta mål, med en tydlig återkoppling 

till målen. Man måste ha full koncentration på uppgiften, hög känsla av kontroll hög 

grad av säkerhet, förlust av tidsuppfattning, autentisk upplevelse och handling inför den 

uppgift man ställs inför. Individens positiva Flow-tillstånd kommer att påverka 

prestationen, men optimal prestation kräver inte Flow. Tillståndet bör ses som en bonus 

men kommer inte att fungera som målet (Csikszentmihalyi & Jackson, 2000). 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flowkvadrant  

 

Tävlingssituationer 

Coakleys (2007) definition angående tävling kan ses som en social process som uppstår 

när en belöning tilldelas till en individ baserad på dennes prestation i jämförelse med 

andra individers prestation i utförande av samma uppgift. Enligt Martens (1990) så går 

tävlingsprocessen igenom fyra olika stadier; - den objektiva,  den subjektiva 

tävlingssituationen, samt respons- och konsekvens-stadiet. Denna lärandeprocess 

påverkas av den sociala miljön då individen kan uppleva tävlingssituationer som 

antingen något positivt eller negativt (Weinberg & Gould). 

Det första stadiet (den objektiva tävlingssituationen) innebär en standard av jämförelse. 

Jämförelsen kan vara individens tidigare prestation eller hur en annan individ har 

presterat och på så sätt blir ett idealiserat mål. En viktig komponent är att det skall 
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finnas en person som är i position att kunna bedöma individens prestation. Denna 

person är en viktig del som särskiljer tävlingssituation från andra jämförelsesituationer 

(Weinberg & Gould, 2011). Steg två (den subjektiva tävlingssituationen) leder till att 

individen är tvungen att bedöma sin egen insats. Detta innebär hur individen uppfattar, 

värderar samt accepterar tävlingssituationen. I detta stadie spelar individens personliga 

bakgrund och attributen en viktig roll i bedömningen. Gill och Deeter (1988) fann tre 

tävlingsegenskaper som representerades i olika subjektiva utfall hos en individ under en 

tävlingssituation. Antingen ligger fokus på vinsten i sig dvs att kunna vinna över sina 

motståndare (1) eller på den personliga utvecklingen som tävlingen ger (2) eller att 

individen njuter av tävlingssituationen (3) (Weinberg & Gould, 2011).   

Det tredje stadiet innebär om individen kommer att besvara tävlingsmomentet eller inte. 

Responsen att tävla kan antingen förekomma på beteende-, fysiologisk- eller 

psykologisk nivå. Det fysiologiska svaret kan vara en ökad hjärtfrekvens eller andra 

fysiologiska effekter som ångest samt nervositet. Motivation, självförtroende och den 

upplevda förmågan kan vara några av de inre psykologiska faktorer som påverkar 

responsen tillsammans med yttre faktorer som tiden, vädret och miljön.  

Steg fyra (konsekvenser) kan antingen ses som positiva eller negativa. Individens 

perspektiv angående konsekvenser är i detta fall viktigare än  den objektiva synen på 

resultatet. Individen kan ha förlorat men kan ändå se tävlingen som något positivt då 

individen gjorde sitt bästa (Weinberg & Gould, 2011). Den aktuella studien åsyftar att 

undersöka hur individer upplever att rädslan att misslyckas samt glädjen att lyckas 

påverkar prestationen. Studien söker svar på hur individer motiveras i tävlings och 

träningssituationer samt hur de upplever att de påverkar dem. Undersökningen kommer 

att behandla två frågeställningar om upplevelsen delas att misslyckas men även att 

lyckas. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur individer upplever att rädslan att misslyckas 

samt glädjen att lyckas påverkar prestationen. Studien sökte svar på hur individer 

motiveras i tävlings och träningssituationer samt hur de upplever att de påverkar dem. 

Metod 

För att besvara syftet och frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsmetod. Holme 

och Solvang (1997) beskriver den kvalitativa metoden som ett försök att överskrida 
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subjekt - objekt förhållandet som utmärker naturvetenskapen, Holme och Solvang 

(1997) menar att man uppnår detta som forskare genom att försätta sig in i en 

individssituation samt att försöka se världen genom detta perspektiv. Man försöker 

således se det fenomen som undersöks från insidan vilket ger en djupare uppfattning 

inom det studerade området. Data samlades in genom intervjuer. Intervjuer valdes för 

att deltagarnas upplevelser var av betydelse, en semistrukturerad intervjuguide gjordes, 

där konkreta frågor ställdes som berörde syfte och frågeställningar, då mallen ses som 

en guide snarare än ett manus. Guiden används för att täcka upp ämnesområden och 

måste inte följas exakt.  Individernas upplevda prestation i direkt förhållande till hur de 

upplever glädjen att lyckas och rädslan för att misslyckas påverkar prestationen var i 

fokus för intervjuerna.  

 

Urval 

Urvalet inom studien bestod av ett icke-sannolikhetsurval.  

I studien valdes ett ändamåls- och kriterie-relaterat urval, vilket innebär en beskrivning, 

av kriterier och normer samt utgångspunkten av vad som efterfrågas samt krävs för att 

inkluderas i studien. Inkluderingskriterierna var att deltagarna skulle ha tränat Crossfit 

under minst ett år, tävlat minst en gång samt ingått i en tränings/tävlings grupp med 

speciellt utformad tävlings-programmering. Sedermera kontaktas individer som 

överensstämmer med kriterierna (Merriam, S-B, 1994). Studie-populationen innebär 

tävlande samt icke tävlande atleter inom Crossfit. Då deltagarna samtliga befinner sig i 

en situation då man antigen har tävlat eller vill tävla. För att undersökta om det möjligen 

kan finnas samband/skillnader hur man förhåller sig tävlingssammanhang samt 

prestationssituationer.  

Försökspersonerna har med sitt frivilliga deltagande, samtyckt till att deltaga. De 12 

respondenterna bestod av 4 tjejer och 8 killar, som samtliga tränat Crossfit mellan 16- 

48 månader, och var i åldrar mellan 25-32år. 

 

Instrument 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide, vilket karaktäriseras av att 

frågorna som ställs är öppna och breda men smalnar sedermera av för att angripa 

frågeställningar samt syfte (Patel & Davidsson, 1194). Frågorna i intervjuguiden (se 

bilaga 1) utformades med syfte och frågeställningar som grund. Intervjuguiden testades 

vid ett tillfälle som en förundersökning för att undersöka om samtliga delar i studiens 
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syfte berördes, utefter denna testintervju färdigställdes den slutgiltiga intervjuguiden. 

Frågorna i intervjuguiden baserades på de teoribildningar som ligger till grund för 

studien. Deci & Ryans (2000) teorier vilka baseras på basala behov som motivations-

grund, samt det samspelet mellan inre samt yttre motivation härledde till frågorna i 

intervjuguiden. Även Koestner och McClelland (1990) samt McClelland och Atkinson 

(1993) forskning gällande rädsla att inte lyckas samt drivkraften i att vinna utgav frågor 

i intervjuguiden för att svara på frågeställningarna i studien. Dessa delar utgav grunden i 

guiden och resulterade i frågeställningar med tre olika teman tävlingssammanhang- 

motiv-målsättning- prestation, rädslan för att misslyckas samt lyckan att vinna. 

 

Genomförande 

Djupintervjuer genomfördes med CrossfitAtleter för att undersöka hur de upplever 

tävlingssituationer, det vill säga vad som motiverar dem till att prestera i olika 

situationer, samt hur det upplever hur rädslan att misslyckas påverkar prestationen. 

Studien undersökte hur atleterna upplever sin inställning samt vilken målsättning de 

drivs av i situationer kopplat till tävling. Studien analyserade hur deltagarna upplever 

sin prestation och om den uppnår sin fulla potential baserat på den egna kompetensens, 

vid tränings och tävlingssammanhang, Undersökningen granskar hur individer upplever 

rädsla att misslyckas samt glädjen att lyckas. Den nedskrivna intervjun samt 

bandinspelningen som gjordes utgör materialet för tolkningen av meningen, det vill 

säga resultatet i studien. Målet med intervjun var att behålla nyanserade beskrivningar 

samt skilda kvalitativa aspekter av de studerade fenomenen. Intervjun åsyftar sedermera 

även erhålla tolkade beskrivningar då handling för ett beteende är det primära intresset 

för intervjun. Studien innebar en beskrivning av en specifik situation eller handling då 

allmänna åsikter inte är önskvärda. Intervjuerna låg till grund för relevanta teman då 

egna antaganden samt hypoteser ej bör ligga till grund, utan förutsättningslöst, nyfiket 

med en kritisk insikt om sina förutsättningar. Intervjun var inte strängt koncentrerad 

eller standardiserad utan snarare fokuserad på de fenomen som studeras. Studien 

innebar 12 intervjuer vilka i genomsnitt pågick i 90 minuter. Det sammanlagda 

datamatrealet av de 12 genomförda intervjuerna uppgick till 1090 minuter 

ljudinspelning. Intervjuerna gjordes samtliga i träningslokalen i ett rum avsides från 

andra personer eller eventuella störningsmoment. Inervjuerna spelades in på två 

mobiltelefoner, för att minska eventulla tekniska problem. Ljudinspelningarna 

genomlyssnades för att transkriberas, vilket gav ett omfattande och rörigt empiriskt 
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matreal. Det stora matrealet innebar ställning mot ”tusensidorsfrågan”, då ställning till 

vad som skall belysas tas. Intervjumanuset kodades genom meningskondensering vilket 

skapar en helehetsbild för en kvantifiering.  Matrealet arbetades igenom systematiskt för 

att kodas utefter de teman som uppstod. Ljudinspelningarna sparades och förvaras utan 

att kunna härledas till deltagana.  

 

Dataanalys 

Studien använder sig av ett hermeneutiskt tolkningssätt då det centrala i undersökningen 

är individernas upplevelser och deras utsagor i intervjuerna. Kunskapen om människors 

livsvärld anskaffas inom hermeneutiken samt samhälls- och beteendevetenskapen 

genom tolkningar om människans beteende samt att försöka leva sig in i andra 

människors föreställningar om världen. Denna typ av tolkningssätt kan ske genom en 

process där tolkningen av en text bestäms av de enskilda delarnas mening vilket kan 

förändra hela helhetens mening som i sin tur då förändrar de enskilda delarna. Detta kan 

vara en oändlig process men upphör då en rimlig samt enhetlig mening uppstår (Kvale, 

1997) Vid analysen transkriberas eller läses intervjuerna igenom för att skaffa en allmän 

mening för att sedan gå tillbaka till specifika teman och uttryck för att förstå helheten. 

Tolkningen upphör då meningarna i olika teman bildar mönster och skapar ett 

sammanhang. En princip inom hermeneutiken är att som forskningsintervjuare ha 

omfattande kunskaper om temat för att förstå uttrycken och sammanhanget i 

meningarna som kan uppstå (Kvale, 1997: 52).  

Analysen kan delas upp i olika faser. I inledningen försöker man finna kategorier eller 

teman i sitt datamaterial utan att ha några begränsningar av vilka kategorier som anses 

vara relevanta. Sedan när en mättnad uppstår så leder detta också till en kärnkategori 

som anses beskriva det problem som är i centrum av undersökningen. Därefter genom 

sorteringsarbete väljs de teman ut som är relevanta till kärnkategorin. Fenomenen i 

kategorierna uppstår vilket i sin tur kommer påverka hur en människa kommer att 

handla. Detta underlättar processen genom att tänka systematiskt och relatera datan så 

precist som möjligt till teorin (Hartman, 2004: 292). Alltså minst två nivåer. atan som 

transkriberades genom ljudinspelningarna analyserades genom teoretiska ramverk för 

att tolka de teman som förekom i deltagarnas utsagor. Vid första steget beskrev  

deltagaren sin livsvärld, i ett andra steg upptäcks nya förhållanden, i ett tredje steg 

tolkas deltagaren. När intervjun är gjord så tolkas den transkriberade datan av den som 
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intervjuat. Datan struktureras i stort för att kunna kartlägga och eliminera material. 

Under denna fas görs fem steg i en meningsanalys; koncentrering, kategorisering, 

tolkning, och metoder. Vid tolkning av datan krävs distans för att utveckla strukturer 

eller relationer som kan vara svåra att upptäcka, det utgör sedermera vilka teoretiska 

ramar som tolkningen belyses ifrån.  

 

Etiska frågor 

Holme och Solvang (2010) anser att etiken säger något mellan sakläget är och bör, då 

den i forskningsvärlden har som uppgift att ställa forsknings värdeförutsättningar i 

centrum samt att kritiskt granska och ge hållningar för forskningsprocessen. 

Tystnadsplikten måste följas strikt, samt att deltagarna inte under några omständigheter 

får luras eller deltaga på falska premisser. Vilket ger forskningen vissa gränser i frihet 

speciellt för samhällsvetare då människor är del av forskningen, dessa etiska krav sätter 

även gränser om vad som bör forskas på. Studien genomfördes med en kvalitativ-

forskningsmetod vilket betyder ett humanistiskt synsätt med ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv, då forskningen på människan ligger till grund för undersökningen. Den 

samhällsvetenskapliga forskningen kräver personskydd och respekt för individerna 

vilket bör ställas i relation till följande bedömningsgrunder vilka är, fullständighet, 

skydd för psykisk samt fysisk integritet, diskretion samt samtyckt frivillighet att delta. 

Samtliga kriterier bör följas noga för att göra studien forsknings-etiskt korrekt. Lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) trädde i kraft 2003. 

Denna lag innebär forskning som anses vara tillämpad samt utförd enligt en metod som 

syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. Detta godkännes rent 

etiskt om den kan utföras med respekt för människovärdet, samt bejaka människans 

rättigheter och grundläggande friheter.  

Det innebär en kvalitativ forskningsmetod vilket betyder ett humanistisk synsätt med ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv, då forskningen på människan ligger till grund för 

undersökningen. Den samhällsvetenskapliga forskningen kräver personskydd och 

respekt för individerna vilket bör ställas i relation till följande bedömningsgrunder:  

 Fullständighet 

 Skydd för psykisk samt fysisk integritet 

 Diskretion 
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 Samtyckt frivillighet att delta 

Studien följde samtliga av dessa grunder då fullständigheten efterföljdes genom att låta 

samtliga ha full tillgång till all information, såsom namn och personuppgifter till de som 

ansvarar för studien. Deltagarna fick muntlig tillgång till all information som studien 

innebar samt vad som krävdes av dem. Då studien inte behandlade någon känslig etisk 

information, var inte skydd för psykisk samt fysisk integritet problematiskt, men all 

information behandlades under absolut tystnadsplikt. Ingen information som utbyten 

innebar information som kunde uppfattar som kränkande . Den inhämtade 

informationen användes enbart i det syfte som studien innebar. Diskretionen följdes 

noggrant då deltagarna ej kunde härledas genom yttranden eller medverkande i studien. 

All information som inhämtades, såsom anteckningar intervjuunderlag samt 

ljudinspelningar förvarades på ett ställe som innebar att obehöriga ej hade tillgång till 

informationen. Samtliga deltagare medverkade frivilligt i studien och fick själva 

bestämma om eller när det ville avbryta sin medverkan utan att det skulle få några som 

helst negativa följder för dem. 

 

Validitet 

Oavsett metod är det viktigt att det svar som erhålls är pålitliga samt korrekta. Dessa 

svar bör även vara direkt kopplade till syfte samt frågeställning för att skapa betydelse 

samt förståelse. Reliabiliteten berör begrepp som precision, pålitlighet samt 

förutsägbarhet. Man vill genom reliabilitet ha en säkring, veta om det är möjligt att få 

samma eller liknande resultat om samma sak mäts på samma sätt. Man vill att det mätta 

värdena skall vara så korrekt som möjligt samt reflektera hur stora mätfel de eventuellt 

kan finnas i metoden. Validitetenbehandlar det faktum om det vi mätt var de vi avsåg att 

mäta. Man vill att fenomenet eller variablerna speglar det som är central i studien. 

Validiteten säkerställdes genom att vara neutral och objektiv för att inte nyansiera datan, 

vilket kan undvikas gemom att låta andra bedöma utskrifterna som gjorts, för att sedan 

kunna jämföra. Det är viktigt att det finns en överensstämmelse mellan verklighet samt 

tolkning samt att intervjun är rellevant till studiens syfte. Det är viktigt att tid och fukus 

läggs på matrealet för att öka veliditeten och skapa en fördjupad förståelse av synsätt, 

kultur, normer, attityder och språk inom ämnet, detta ger korrekt och rellevant 

information i studien. I dessa studer är det viktigt att slutsatserna reflekterar och återger 

deltagarnas upplevelser korrekt och trovärdigt, och att forskare/författare representativt 

tolkat individerna.  
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Resultat och analys 

Motivet med studien var att besvara frågeställningarna om hur deltagarna upplever 

rädslan att misslyckas samt glädjen att lyckas i tränings och tävlingssammanhang. 

Resultatet behandlar hur deltagarna motiveras samt hur den kan härledas till inre och 

yttre motivationen. Resultatet är tematiserat och innehåller fyra teman, yttre motivation, 

rädslan att misslyckas, inre motivation, samt flow samtliga med olika underrubriker.  

 

Yttre Motivation 

Första temat berör yttre motivation då deltagarna upplever tränings och 

tävlingssituationerna så det kan härledas till att samtliga drivs av en yttremotivation till 

en stor del. Under denna tematisering finns två underrubriker ett resultatorienterat 

klimat samt målsättning 

 

Ett resultatorienterat klimat 

Deltagarna beskriver ett behov av att jämföra sig med andra atleter. De menar att denna 

jämförde är ständig och inte enbart kopplat till tävling, men att det blir mer påtagligt vid 

tävlingssituationer. Samtliga beskriver detta jämförande fenomen som fokuspunkt till 

hur man förhåller sig till situation i fråga om vinst och förlust. De menar att det 

bestämmer förutsättningar som är helt baserade på hur tävlingssituationen kommer att 

förefalla i fråga om resultat. För vissa av deltagarna är resultat och prestation 

synonymer vilka står i direkt förhållande till varandra. De menar att ett bra resultat alltid 

innebär en god prestation, och benämner inte upplevelsen kopplat till prestationen. De 

anser att om man jämför sitt resultat med andra och det är bättre i jämförelse är 

prestationen god, som vid en vinst.  

 

” När det finns en möjlighet att tävla och jämföra sig med andra gör jag det, vinner jag mot dem 

så har jag gjort mitt jobb, och jag känner mig nöjd” 

 

Hassmén et al (2003) menar att detta fenomen att jämföra sig med andra individer 

grundar sig i en socialiseringsprocess och innebär ett resultat respektive 

uppgiftsorienterad målsättning. Detta klimat kännetecknas av att man jämför och 

bedöms genom och utefter andra individers prestationer.  

Detta formas då framgång är detsamma som att besegra andra då individens insats 

bedöms genom jämförelse av andra och deras resultat/prestation. Detta är en tendens 
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som tydligt visar sig i deltagarnas resultatorienterade motivationsklimat som ständigt 

innebär en jämförelse med andra individer vilket sker oavsett om förhållandet innebär 

en tävling eller träningssituation. 

 

”Det finns alltid där, det ständiga jämförandet mellan sin egen prestation och andras. Det är förmodligen 

det som får mig att trycka på lite extra även på träning” 

 

Enligt Duda (2001) skapar dessa klimat en minskning av den inre motivationen då fokus 

ligger på yttre belöningar, men riskerar även en ökad prestationsångest, rädsla inför 

uppgiften samt tävlingsängslan. Vilket många av deltagarna beskriver som en effekt av 

de jämförande klimat som råder. Man framställer situationen som ångestfylld, man 

beskriver att situationen inbringar en rädsla inför uppgiften samt den prestationsångest 

det ger. 

 

”  Det handlar alltid om att ge allt, det skapar en prestationsångest som ibland kan vara svår att hantera. 

Det är alltid viktigt att vinna, även på träning, det tror jag att de flesta av oss som tränar ihop tycker” 

 

Målsättning 

Deltagarna beskriver ett klimat som innebär ett ständig jämförande, oftast sker det med 

andra atleter. Målen är lätta att definiera, i fråga om tider, vikter samt upprepningar 

vilket ofta kännetecknas av resultatmål ( Roberts, 2011). Samtliga deltagare menar att 

man alltid eller ibland jämför sig med andra, och man upplever att det ligger till grund 

för träningssättet och den grupp man är del utav. En del av deltagarna menar att det 

finns en annan del i målsättningen, den som främjar det eget utvecklandet. Man menar 

att det finns två sidor, och att jämförandet med andra inte alltid är genomförbart. Det går 

inte alltid att tävla mot andra då man inte anser att förutsättningarna är desamma. Det är 

istället den egna utvecklingen som står i fokus för målsättningarna, ett processmål 

formas. Men man belyser även den strävan att slå sig själv och sina tidigare utmaningar, 

vilket innebär prestationsmål (Roberts, 2001). 

 

” Vi tränar ju killar och tjejer tillsammans, vissa delar av träningen är anpassad till manligt och kvinnligt i 

fråga om tider, vikter, repitioner och höjder. Men det går inte alltid, när det gäller olika lyft inom styrke- 

och tyngdlyftning kan man inte jämföra sig med killar exempelvis” ”Många gånger är det mitt eget 

utvecklande som jag fokuserar på i förhållanden och utmaningar då jämförandet inte är genomförbart”  

Det har visat sig vara mest effektfullt att drivas av samtliga mål för bästa inverkan på 

prestationen.  
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Rädslan att misslyckas 

Andra temat berör deltagarnas rädsla att misslyckas i olika situationer och med olika 

moment. Temat innehåller två underkategorier, rädslan håller tillbaka samt prestationen 

baserad på andra individer. 

 

Då rädslan håller tillbaka 

Deltagarna beskriver samtliga att de är rädda för att göra sig själva besvikna. De menar 

samtliga att den störta pressen kommer ifrån de själva, samtidigt som en av deltagarna 

beskriver en rädsla specifikt för att göra andra besvikna, då främst vänner och sambo. 

Deltagarna berättar att de inte anser att denna rädsla innebär att de avstår från 

tävlingssituationer, men att de påverkar hur de upplever dessa lägen. Samtliga anser sig 

tro att de påverkar deras prestation i sammanhangen, hur de påverkar dem upplevs 

olika. Hassmén et al (2003) menar att individer som drivs av yttre motivation kan 

uppleva nervositet, prestationskrav samt att man har väldigt lite kontroll över 

situationen.  

 

”Jag känner att det gör mig beredd på fight, jag känner mig oerhört pressad och nervös men det är då tag 

tänder till. Jag känner att det är nu det gäller, nu får jag äntligen visa hur bra jag är” 

 

”Det känns förjävligt, det är som jag ständigt glömmer hur det känns, och varje gång säger jag till mig 

själv aldrig mera tävla. Men sen står jag där igen, redo att tävla med samma klump i magen” 

 

Prestationen baserad på andra individer 

Deltagarna nämner samtliga det faktum att deras prestation är beroende andra atleter, 

samt vilken nivå tävlingen ligger på. De menar att alla tävlingar ser olika ut, vilket 

medför olika krav, moment, skickligheter vilket resulterar i skilda utmaningar i 

slutändan. Man menar att detta i många fall samt situationer kan skapa ångest och 

rädsla, samtidigt som det kan innebära en enorm eufori och känsla av att vara oslagbar. 

När individerna tävlar står de inför ett visst mål med en ofta klar målsättning, det är en 

yttre motivationseffekt (Deci & Ryan, 1985). Det är graden av självbestämmande som 

kommer att avgöra till hur stor del individen styrs av den yttre motivationen. Vissa av 

deltagarna beskriver att de utför träningsuppgifter samt tävlingsutmaningar av rädsla för 

att inte prestera eller få ett resultat, tvingade att utföra uppgiften. Andra deltagare menar 

att de utför dessa målrelaterade konstruktioner för att det anser att de ger som en 
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personlig utveckling som i slutändan kommer att ta dem dit de vill, med en känsla av att 

de utför utmaningen av egen vilja. Detta innebär att samtliga deltagare utför utmaningen 

genom yttre motivation men innebär olika grader av autonomitet (Deci & Ryan, 2000).  

 

”Oftast kan man ana vilka moment som kommer att infinna sig under tävling, genom att man har satt en 

tävlingsstandard. Men man vet aldrig vilka moment som kommer att ingå, därför kan man aldrig veta i 

förväg om man tävlingen passar dina kvalitéer. Sen kan man såklart prestera under eller över sin egen 

nivå” 

 

Deltagarna talar om situationer framförallt i tävlingssammanhang. De anser inte att 

dessa tillstånd skapar en avhållsamhet till tävlingar utan påvisar att de befinner sig i 

olika sinnesställningar vid tävlingssituationer som förhåller sig till kompetensgrad.  

 

Tävlingssituation 

Deltagarna beskriver träningssituationer och tävlingssituationer på liknade sätt, då 

definitionen på tävling beskrivs även i tävlingssammanhang av deltagarna 

 

”Vi tävlar mot varandra killar som tjejer, långa som korta och tjocka som smala. Det är på lika villkor tror 

att vi kanske har olika förutsättningar, men det jämnar ut sig i längden. Alla vill vinna, det blir som en 

tävling även på träning och ingen vill komma sist” 

 

Coalkys (2007) definition på tävling nämns av deltagaren nästan ordagrant i dennes 

förklaring gällande träningssituationer. Man beskriver i intervjuerna samtliga fyra 

stadier som benämns i Weinberg och Gould (2011) teori gällande tävlingssituationer. 

Det visar tydligt hur samtliga deltagare upplever träningssituationer som 

tävlingsmoment. Winberg och Gould (2011) menar att dessa moment av tävling kan ha 

både negativ samt positiv inverkan på individen. 

Man ser tydligt att deltagran upplever tävlingssammanhangen olika då majoriteten av 

den berättar att dessa moment får dem att motiveras lite extra, tända till och ge allt. 

 

”Det är känslan av tävling även på träning som får mig att pressa sig det där lilla extra som jag vet jag 

måste göra för att utvecklas. Man måste pressa kroppen för att den ska bli bättre” 

”Jag måste erkänna att det känns lite jobbigt ibland, vi tävlar ju även under träning. Har man en dålig dag 

så sys det direkt. Det går inte att gömma sig, precis som på tävling syns dina resultat, det kan vara lite 

ångestbildande” 
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Det är först i det sista steget som individen kan se tävlingens konsekvenser som positiva 

eller negativa, oavsett om individen har förlorat eller vunnit (Weinberg & Gould, 2011). 

Perspektivet som individen väljer att se på situationen blir avgörande.  

 

”Alltså jag gillar och vinna, men oftast får man något med sig av dessa situationer oavsett om man vinner 

eller förlorar. Jag får en riktigt bra träning och ofta tycker jag att jag överträffar mig själv” 

 

Denna deltagare väljer att belysa de positiva aspekter man upplever ifrån 

tävlingssituationen.  Man bedömer sin egen insats, värderar samt uppfattar 

tävlingssituationen. Ofta så inverkar individens tidigare erfarenheter och bakgrund. 

 

Inre motivation 

Tredje temat i studien berör inre motivation vilken baseras på tre basala behov, denna 

tematisering har tre underrubriker vilka samtliga är de tre behoven samhörighet, 

autonomi och kompetens. 

 

Samhörighet 

Deltagarna i studien berör inre motivation vilken baseras på tre basala behov, denna 

tematisering har tre underrubriker vilka samtliga är de trevid trarna framstudien berör 

inre motivation vilken baseras på tre basa ett humör redo att prestera. De menar att detta 

är något som man på ett sätt omedvetet får lära sig när man börjar träna med en viss 

grupp människor, som att det råder en outtalad regel att attityden gällande träning är på 

ett visst sätt. Man beskriver detta fenomen som något som bara finns där, egentligen 

förutsättningslöst. Men för att passa in i gruppen förändras man, och de normer och 

attityder som men förväntas anta blir en självklarhet.   

 

”När jag började tävla, och ingick i tävlingsgruppen så blev det en annan sinnesstämning på träningarna. 

Attityden samt förhållningen till att prestera i varje delmoment av träningspassen blev helt annorlunda” 

 

Enligt Organismic Integration Theory (Deci & Ryan, 2000) omvandlar individer yttre 

faktorer till egna inre drivkrafter. Denna internaliserings process innebär att deltagarna 

tar sig an attityder och uppgifter som om de var enbart sina egna. Processen om vikten 

av att prestera samt attityden till träningen blir individens egna, då det egentligen är 

något de fått lära sig av gruppen. Man gör denna förändring för att passa in i den 
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standardiserade gruppnormen, detta görs undermedvetet och man är inte medveten om 

att alla attityder inte från början är sina egna.  

 

Autonomi 

Deltagarna är samtliga eniga över att de själva bestämmer över sin medverkan i olika 

tävlingssituationer, och att de inte anser sig bli tvingade att medverka. De menar att de 

av egen fri vilja deltar oavsett om de känner ångest eller rädsla inför uppgiften. Detta 

oberoende det faktum att vissa av deltagarna vid tävlingsdagen eller tätt inpå känner sig 

osäkra samt missnöjda med sin anmälan till tävlingen.   

 

Enligt Self determination Theory (Deci & Ryan, 1953) har vi medfödda behov av 

samhörighet, kompetens samt autonomi (Deci & Ryan, 2000). Deltagarna i studien 

berör samtliga dessa tre behov under intervjun då de påvisar vilket inflytande detta har 

på prestationen och hela anledningen till varför man utövar sporten. Det behov som 

deltagarna berör mest är kompetens, de understryker det faktum att detta bidrar till hur 

de upplever olika situationer, dels tävling men även träning. Kompetensen samt 

färdigheten atleterna känner inför olika uppgifter bestämmer helt hur det ska förhålla sig 

till prestationen. En del av deltagarna beskriver även att medtävlarnas kompetens samt 

skicklighet har en inverkan hur de förhåller sig till sin egne prestation då et ständigt 

innebär en jämförelse mellan de andra atleterna.  

 

”Man har god kunskap om de andra individerna man möter på träning eller tävling, så hur bra jag 

presterar bestäms av om jag vinner eller förlorar mot andra. Vissa individer ska man slå andra bör man 

förlora mot, vinner jag över någon som är bättre är prestationen god, förlorar jag mot någon som är sämre 

har jag presterat dåligt oavsett om jag gjorde mitt bästa” 

 

Det visar tydligt att de medfödda behoven inbringar en motivationshöjande effekt, då 

dessa tre behov samtliga har en stor inverkan. Man kan skönja en olikhet i deltagarnas 

behov då man belyser vikten av dessa annorlunda, men att samtliga behov berörs av 

samtliga. 

 

”För mig är det jätte viktigt att känna att jag kan det här, detta är jag duktigt på. Det ger mig självkänsla 

och jag fokuserar och tar i lite extra” 

 

För denna deltagare är det viktigt att känna sig kompetent, genom det finner denne en 

motivation till att prestera och fokusera extra på uppgiften. 
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”Jag känner att jag har hittat hem i denna grupp, det låter kanske fjantigt. Men för mig är det jätte viktigt. 

Jag har tränat själv ganska länge och känt att prestationen stagnerat. Men efter det att vi börjat träna 

tillsammans känns allt kul igen och jag upplever att jag presterar mycket bättre” 

   

För denna deltagare är istället behovet av samhörighet viktigast, det är vid känslan av 

samhörighet denne finner motivation till en upplevd ökad prestation.  

 

Kompetens 

Deltagarna i studien beskriver samtliga att motivationen till träning är skiftande, men att 

de upplever en prestationshöjning då träningen känns rolig. En av deltagarna beskriver 

att dennes prestationer inte känns lika viktiga eller glädjande så man omges av folk vars 

prestationer inte ses som lika goda utifrån dennes kompetens. 

 

”När det går bra för en själv men inte för andra är det svårt att bli glad över sina egna prestationer. Går de 

dåligt för alla andra i gruppen känner man sig på ett sätt utanför” 

 

Detta kan förklaras med hjälp av SDT (2000) vilket påvisar de faktum att samtliga tre 

egenskaper kompetens, autonomi samt samhörighet är viktiga i individens motivation. 

Personens resultat och prestation i detta fall står utanför gruppens, individen känner sig 

då utanför gruppen och inte längre samhörig med denne. Detta är oberoende om 

resultatet är bättre än träningsgruppens eller om de är sämre än gruppens. Resultatet 

innebär att man känner sig minde samhörig vilket resulterar i en motivationssänkning. 

Deltagarna upplever att man inte känner sig som en del av gruppen när resultatet inte 

sammanfaller med varandra. De menar att de tränar och tävlar på en så pass jämn nivå 

vilket resulterar i att man känner sig utanför gruppen om inte resultaten är likvärdiga.  

 

” Det är inte alltid kul att prestera eller ta personliga rekord, eller jo det är alltid kul men ibland känns det 

oviktigt. När det går dåligt för alla andra och bra för en själv under träning är det nästan som man känner 

sig utanför gruppen. Det får nästan motsatt effekt, visst jag kan bli glad när jag kommer hem och låter det 

sjunka in, men där och då känns det oviktigt. Det är ganska konstigt för det är ju det som man tränar för 4 

timmar om dagen, 5 dagar i veckan” 

 

En annan individ i studien beskriver problematiken att inte känna sig lika bra som de 

andra i samma träningsgrupp.  
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” Jag tränade lite med tävlingsgruppen under en period, först var det kul att vara en del av dem, men 

sen blev det jobbigt. Jag kände att jag inte var på samma nivå, jag kände mig för dålig. Det gjorde 

ganska mycket med självförtroendet och motivationen” 

 

Denna deltagare är inte på samma nivå som gruppens generellt höga kompetens. Det 

medförde att uppgifterna blev för svåra och kompetensen inför dessa var låg vilket 

resulterade i en motivations sänkning, vilket kan förklaras enligt SDT (1953). 

 

Flow 

Detta är det fjärde temat i studien som berör utmaning och kompetens i relation till den 

upplevda prestationen. Deltagarna upplever ofta träningen som en utmaning, denna kan 

komma att skifta och vara natingen för lätt eller för svår. Informanterna menar att de 

sällan upplever en träning som för lätt då utmaningen är låg. De beskriver att 

utmaningen alltid är hög men att deras skicklighet och kompetens inför utmaningen 

skiftar. Är kompetensen och skickligheten för låg upplever de ofta en ångest innan 

utmaningen eller uppgiften skall genomföras. Sammanfaller istället deras goda 

skicklighet med den höga utmaningen beskriver de att känslan är underbar. De menar att 

allt sker i en harmoni, de upplever inte utmattning eller något som håller dem tillbaka.  

 

” Ibland är känslan i tränings och tävlingssammanhang underbar, känslan uppstår när jag blir rejält 

utmanad i något som jag är riktigt duktig på. Allt sker som på rutin och det bara händer, de är sådana 

stunder som får en att träna vidare när det ibland går tungt” 

 

Precis som Csikszentmihalyi & Jackson (2000) teori om Flowkvadranten beskriver 

deltagaren att uppgiften innebar att kompetensen inte sammanfaller med uppgiften 

vilket innebar att de kände rädsla eller ångest inför uppgiften, istället för flow. Samtliga 

deltagare menar att tränings samt tävlingssituationen sällan eller aldrig innebär en för 

låg utmaning, i relation till kompetensen. Man känner alltid att situationerna får dem att 

behöva prestera på en nivå som aldrig innebär en leda i sammanhangen. Det är 

kompetensen som bestämmer hur de kom att uppleva situationen, och om man känner 

en ångest respektive känsla av oövervinnerlighet.  Några av deltagarna tar upp känslan 

som oövervinnerlighet som ett tillstånd av att allt bara händer, man känner ingen 

utmattning av uppgifter som normalt borde göra dem utmattade. De menar att 

kompetensen är det som avgör hur de kommer att känna inför de utmaningar de ställs 
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inför, att det är den faktor som bestämmer om upplevelsen innebär ångest, eller flow. En 

av deltagarna använder sig av ordet i en utsaga om total kontroll. 

 

” När det bara händer, man känner egentligen inget. Lite som att åka tåg, man bara hänger med, det går i 

en jäkla fart, smidigt. Men sen när man stannar, man har kommit dit man ska så är det som att gå in i en 

vägg. Utmattningen sköljer över en, men känslan är helt fantastisk, det är sånt flow, man är ett med 

utmaningen” 

 

Diskussion 

Primärt i studien användes Deci och Ryans (2000) Self Detarmination Theory som 

utgångspunkt men även deras två av deras delteorier, Cognitive Evaluation Theory och 

Organismic integration Theory. Teorierna baseras alla på olika typer av 

motivationseffekter då främst inre och yttre motivation vilket studien är baserad på. 

Dessa teorier hjälper främst till att analysera och tolka de frågor som berör den delen av 

syften som undersöker hur individerna motiveras i tävlings samt träningssituationer, och 

hur de upplevs.  

Även tidigare forskning på ämnet har givit svar på fenomen, tendenser och upplevelser, 

då främst Csikszentmihayi och Jacksons (2000) forskning angående flowkvadranten och 

förhållandet mellan kompetens och utmaning. Samt Koestner och McClelland (1990) 

som sökte svar på vad som får individer att prestera på en hög respektive låg nivå, samt 

om det fans paralleller till rädsla och strävan att vinna. Denna forskning hjälper till att 

analysera frågeställningarna i syftet, hur upplevs rädslan att misslyckas samt hur 

upplevs glädjen att lyckas? Samtliga delar i bakgrunden hjälper till vid analys, tolkning 

vid deltagarnas utsagor, vilket tillsammans skapar en förståelse för att beteende eller en 

upplevelse.  

Definitioner samt förklaringar om drivkraften, prestationsmotivation samt målsättning hjälper 

till att förklara situationer och beteende för de som studien berör. Teorin skapad av Weinberg 

och Gould (2011) ger en bredare förståelse för de känslor och upplevelser deltagarna går 

igenom vid tävlingssituationer, och vad som faktiskt definieras som tävling. Med hjälp av 

teoribildningen kunde man förklara hur deltagarna kände inför tävling och kunna härleda 

träningssituationer som tävlingssituationer. 

 

Rädslan att misslyckas 

En av frågeställningarna i studien berörde rädslan deltagarna kände inför att misslyckas, 

och hur de upplevde hur det påverkade dem. Dels hur de ansåg att det påverkade dem i 
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tävlingssituationer men även om det påverkade dem i att eventullet avså att medverka i 

tävlingar. De visade sig tydligt att deltagarna inte upplevde att de avstod från att tävla på 

grund av den oro det kände, men att det påverkade dem negativt och stressande i 

situationer som innehöll tävlingsmoment. Deltagarna utrycker en oro att göra sig själv 

och personer i sin närhet besvikna, samt att man känner en press att prestera vilket de 

anser gör dom arlerta och redo att visa hur bra dom är, medan andra menar att det låser 

dem i deras utförande. Duda och Hall (2001)  anser att det finns skillnader hur individer 

tillskriver mening i hur de upplever framgångar och misslyckanden i relation till de mål 

man sätter upp för sig själv, likt deltagana i studien vars målsättning varierar och 

således även upplevelsen av eventuella misslyckanden. Deltagarna upttrycker att de kan 

känna att deras rädsla för att misslyckas har en negativ inverkan på prestationen, likt 

Assor, et al (2009) studier visar då man fan att individer som kände oro och stress inför 

uppgiften kommer få sämre utfall i sportsliga samanhang. Samt de studier gjorda 

avKoestner och McClelland (1990) som visar likanade tendenser att prestationen 

försämras vid ångest och oro. 

 

Glädjen att lyckas, och vinna över andra 

Samtliga deltagare i studien beskriver att de är glädjefyllt att vinna och att det är en 

motiviationseffekt för samtliga. Hur motiverad det vill säga hur stor del av motivationen 

som bottnar i glädjen att vinna över andra skiljde sig åt mellan deltagrana. Många 

besktrev det som den primöra faktorn till att de valde att ställa upp i tävlingar, samt att 

det gav en euforisk känsla likt Csikszentmihalyi & Jackson (2000) stude som visar att 

individer som utför uppgifter som samnfaller med deras skicklighet upplever ett speciellt 

sinnestillstånd.  

Man beskriver att denna känsla av att vinna och lyckas ofta är i relation till den 

kompetens man besitter i utmaningens komplexivitet. Koestner och McClelland (1990) 

fann att individer med höga målsättningar inte alltid presterade bättre än de med låga 

målsättningar, men att om uppgiften ansågs svårare skulle de prestera bättre än andra 

individer. De deltagare som beskriver en lustfylldhet att vinna över andra anser även att 

tävlingssituationer kan innebära prestationsångest samt att de aldrig kan kontrollera 

utfallet av vad som händer på tävling, vilket man anser är ett orosmoment som skapar 

ångest. Hassmén et al, (2003) studerade detta fenomen och kom fram till att individer 



  
 

- 30 - 

 

som drivs av att vinna över andra, det vill säga yttre motivation kan uppleva 

prestationsångest nervotitet och mindre kontroll över situationer.  

 

Motivation i tränings och tävlingssituationer  

Olika typer av motiv till att prestera i olika samanhang och menar att det kan motiveras 

både av den egna presttionsutvecklingen, och att de vill vinna över andra individer. Man 

menar att det ofta är kompetensen inför uppgiften som bestämmer om man motiveras av 

att vinna eller om man ser på utmanningen som något som kan främja utvecklingen. 

Sällan eller aldrig beskriver deltagarna att det utför någon uppgifte eller 

träningssituation bara genom att det är glädjefyllt. Vid tävling anser man att man 

bedömer sin insats på ett annat sätt då man värdesetter prestation och resultat högre. 

Samtliga deltagare beskriver att träningsformen och att vara elaktig i en grupp inbringar 

samhörighet som man anser främjar motivationen. De menar att det är ett 

förutsättningslöst villkor men att det trotts allt ger den effekten. Likt de processer som 

Deci och Ryan (1985) tar upp i teorin OIT, då man menar att dessa yttre uppmanningar 

blir inre värderingar över tid. Samtliga är eniga om att det är en självvald medverkan 

vilket även det bidrar till ökad motivationseffekt. Man menar att kompetensen är viktig 

för hur man upplever sig motiveras av utmaningen, då de anser att om man känner sig 

inkompetent inför uppgiften uteblir motivationen. Tidigare studier gjorgda av Deci och 

Ryan (2000) visar liknande tendeser då de menar att motivation härstammar och 

frambringas genom tre behov autonomi, kompetens samt samhörighet. Detta skapar en 

inre motivation och att det är graden av dt egna självbestämandet som bestämmer om 

motivationen kan härledas som yttre eller inre motivation. Man menar att dessa behov 

är medfödda och näras och ökar vårt välbefinnande. En studie gjord av Gill och Deeter 

(1988) visade att en individ vid tävlingssituationerantingen  drivs av att vinna över sina 

motståndare, den egna utvecklingen som tävlingen vilket tydligt hår att härleda i 

ovanstånde studie men även att det finns individer som drivs av att tävlingen ger 

njutning vilket inte utrycktes alls i denna studie.  

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen granskades kritiskt vid bearbetning, tolkning, analysering samt 

datainsamling. Enligt Repstad (2007) bör man förhålla sig till om det finns någon 

forskningseffekt, om deltagarna kom självmant, ställdes ledande frågor, fanns det någon 
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anledning för deltagarna att dölja information, har deltagarna kunskap om ämnet samt 

om det finns skillnad i beteende hos deltagarna beroende på andra informanters 

deltagande? Vid samtliga av de kritiska bearbetningarna granskades samt behandlades 

studien utefter dessa kriterier. Forskningseffekten av studiens anses vara hög, då få 

studier gjorts på ämnet motivation och prestation i förhållande till idrott och 

tävlingssammanhang. Samtliga deltagare i studien medverkade självmant, vilket innebar 

att ingen kände sig betvingad att delta. Intervjun i studien var semistrukturerad och 

innehåll öppna frågor för att låta deltagarna tala öppet om ämnet vilket innebar att 

svaren inte var givna. Detta resulterade i längre efter bearbetning men en större 

variation i deltagnas utsagor. I vissa fall ställdes direkta frågor för att få svar på 

specifika frågeställningar. Inga ledande frågor ställdes under intervjun. Det fanns ingen 

som tydde på att deltagarna i någon situation skulle undanhålla information, då studien 

inte anses innehålla någon känslig information gällande deltagarnas integritet. Studien 

innefattade enbart deltagare med kunskap inom ämnet då kriterierna krävde det. Det 

fanns inte heller något som tydde på att det skulle ske en beteende förändring hos 

informanterna då andra deltagare tillkom i studien. Under studien upplevdes inte någon 

större problematik utöver den tidpunkt som intervjuerna genomfördes. Intentionen var 

att genomföra intervjuerna under pågående tävlingssäsong , vilket innebar att under 

denna period pågick CrossFit-Open vilket är en världsomspännande tävling som pågår 

under fem veckor. Under dessa veckor släpps en kval-wod (kvalifiseringstävling) på 

bestämd dag under en bestämd tid, sedan har atleterna en viss tid att utföra passet på. 

Detta pass får göras hur många gånger man vill, det döms av en domare och spelas in på 

video som validering, resultatet registrerar sedan sina resultat, dessa fem resultat räknas 

sedan ihop vilket ger en poäng och en rakning. De bästa atleterna går vidare till en 

regionsfinal (EM) och de bästa från varje region går vidare till vad man kan kalla 

CrossFitens världsmästerskap. Detta medförde att samtliga deltagare i min studie var 

mitt uppe i årets viktigaste tävling och kan ha påverkat upplevelsen och motivationen 

iför tävlingssammanhang både negativ och positivt. Då denna tävling kan innebära olika 

sinnesinställningar och motivation till tävling och träning beroende på resultaten man 

åstadkommit, vilket kan ha påverkat svaren i intervjun gällande dessa frågeställningar. 

Det fanns positiva aspekter att göra studien denna tidpunkt då deltagarna med lätthet 

kunde relatera till tävlingssituationer och förhållanden då de var mitt uppe i denna fas av 

träning. Då det ofta kan vara svårt att relatera till händelser som ägt rum för allt för 

länge sedan innebar intervjun tillfällena goda förutsättningar till att deltagarnas utsagor 
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var uppdaterade och verkliga upplevelser.  Intervjufrågorna testades för att eliminera det 

faktum att guiden skulle vara bristande eller innebära frågor vilket ej skulle resultera i 

några svår på syfte samt frågeställningar. Det innebar att guden utformades utefter 

testintervjun, dock fanns en del problematik kring frågorna som ställdes och inte 

ställdes under intervjun, då guden är semistrukturerad innebär det att den inte ska eller 

bör följa slaviskt. Frågorna skapas och berörs delvis på deltagarnas utsagor, vilket 

innebar att vissa frågor tillades samt ströks under intervjuerna för att bättre passa 

studiens syfte samt frågeställningar. 

Den data som samlats in talar ej för sig själv då den kvalitativa analysen är personlig 

görs en systematisering av de insamlade matrealet av den individ som samlat in datan. 

Analysen görs på intervjuerna och anteckningarna och bör göras av andra individer än 

den som samlat in och utfört detta. I denna studie var detta ej möjligt och innebar att 

intervjuaren själv analyserade samt systematiserade datamatrealet. Detta man medföra 

problematik i tolkningen då man ofta kan förälska sig i sina egna tolkningar vilket blir 

problematiskt vid analysering, man går även miste om nya idéer, tolkningar och nya 

synsätt under analyseringsfasen. Vid en början är datamatrealet stort och flertydigt, 

vilket innebar kraftiga urval av den insamlade datan, då man ej kan återge allt i 

utsagorna deltagarna delgett, utan bevara samt återge de viktiga i intervjuerna som ägt 

rum. 

Det går alltid att ifrågasätta en studie och bör således alltid göras för att ständigt 

utvecklas i sitt arbete och sätt att presentera det. Man bör i de kvalitativa studierna vara 

medveten om den tidsaspekten då  de tar lång tid att bearbeta, omarbeta, tolka samt 

analysera datan. Den kvalitativa metoden valdes då denna var mest lämpad att besvara 

syfte samt frågeställningar då deltagarnas upplevelser låg till grund för undersökningen.  

 

Slutsatser samt framtida forskning  

Studien avsåg att behandla frågeställningar och syfte gällande hur  individer upplever att 

rädslan att misslyckas samt glädjen att lyckas och hur detta påverkar deras prestation 

samt hur deltagarna motiveras i tävlings- samt träningssituationer. Undersökningen 

visar tydliga tendenser på hur rädslan att misslyckas och viljan att vinna driver samt 

motiverar deltagarna på skilda sätt. Studien är gjord en grupp individer som tränar och 

tävlar i sporten CrossFit som är en relativt ny sport vilket innebär en bristande 

forskning. I framtiden förmodas mer och bredare forskning på ämnet i alla domäner. 

Det skulle kunna ge svar på om vi som individer har benägenhet att vara rädda för att 
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misslyckas eller drivas av vinst och framgång oavsett på vilken arena vi befinner oss på, 

samt kan påvisa tendenser i samtliga domäner. 
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Bilagor 

 

Bilaga A: Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation 

(Berätta lite kort om vem du är och varför du tränar Crossfit) 

Kön: 

Ålder: 

Hur länge har du tränat: 

Har du tävlat: 

Varför CrossFit: 

Hur ofta tävlar du: 

Tävlingssammanhang- motiv, målsättning- prestation 

Hur upplever du tävlingssituationer 

Hur kommer det sig att du ställer upp i tävlingar/ Hur kommer det sig att du inte ställer 

upp i tävlingar? 

Beskriv dina mål med din träning 

Vad är dina motiv med deltagandet i tävlingar 

Hur känner du inför en tävling 

Vad är viktigt med din träning 

Vad är viktigast i en tävling? 

Är känslan inför tävlingar alltid desamma eller är det vissa tävlingar som får dig att 

känna annorlunda, på vilket sätt? 

Rädslan för att misslyckas 

Skulle du kunna berätta om någon gång när du tycker att du misslyckades med din 

crossfit, hur fick det dig att känna? 

Hur upplever du det när du misslyckas med din idrott? 

Kan du ge några exempel på när det har känts riktigt motigt och som att det inte går 

riktigt din väg? Vad händer med dig då? 

När anser du att man misslyckas? 

Vad anser du är dåliga prestationer? 

Vad anser du är de värsta som kan hända i en tävling? 

Är tävling förknippad med någon specifik känsla, vilken? 

När du väljer att inte ställa upp i tävlingar vad är då dina största farhågor? 
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Lyckan att vinna 

När känner du lycka inom din idrott? 

Hur förhåller du dig till andras prestationer? 

När känner du lycka inom din idrott? 

Vad upplever du då 

Hur förhåller du dig till andras prestationer? 

Vad är goda prestationer? 

När är du som lyckligast inom CrossFit 

Vad anser du är det bästa som kan hända i en tävling? 

När du ställer upp i en tävling, vad är dina förhoppningar? 

 

 

 

 

 


