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MOTIVATION OCH SJÄLVHANDIKAPPNING BLAND UNGA IDROTTARE 

 

Elina Nylander 

 

En idrottares prestationer påverkas av många faktorer, bland andra 
individens motivation att uppnå de mål som är uppsatta. Om en 
individ känner sig osäker inför ett mål, kan denne hemfalla åt 
självhandikappningsstrategier, vilket kan ta sig i uttryck både i form 
av konkreta beteenden eller mer allmänna påståenden.  Syftet med 
denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan 
idrottares yttre motivation och självhandikappning samt om 
könsskillnader existerar. Slutligen kommer det även att undersökas 
om de som drivs av inre motivation åstadkommer bättre resultat än 
övriga. Två standardiserade mätinstrument användes, ett som mäter 
motivation och ett annat som mäter graden av självhandikappning. 
Resultatet visar att det delvis finns signifikanta korrelationer mellan 
yttre motivation och självhandikappning, samt att kvinnor i större 
utsträckning använder sig av fenomenet. Inre motivation visar sig inte 
ha något samband med idrottsprestationer, men detta beror antagligen 
på brister i metoden. Om motivationen hos en person förändras över 
tid kommer förmodligen även graden av självhandikappning 
förändras; fortsatta studier på området är därmed viktiga.  

 

Motivation förklarar varför människor studerar på universitet, tränar, sjunger i kör och 
mycket annat. Motivation handlar om en mängd processer som ger beteendet dess 
energi och riktning (Reeve, 2005). Enligt en mer allmän definition 
(Nationalencyklopedin, 2009) är motivation de faktorer hos individen som väcker, 
formar och riktar beteendet mot olika mål. Givetvis finns det olika typer av motivation 
som driver människan att utföra specifika handlingar. Motivationen till att lära sig är 
exempelvis en annan än den motivation som förekommer vid olika typer av prestationer 
(Ames & Archer, 1988). Om vi ställer frågan varför folk tränar, kommer svaren 
förmodligen att bli varierande. Somliga kommer att svara att de tränar för att det är kul, 
medan andra tränar för att tappa vikt. Genom en idrottares karriär är motivation ett 
viktigt begrepp, eftersom det har visat sig förstärka idrottares prestationer (Vallerand & 
Losier, 1999). En individ som är högt motiverad, men känner sig osäker inför målet, 
kan hemfalla åt så kallade självhandikappningsstrategier (från engelskans self-
handicapping). Dessa kan antingen ta sig uttryck i ord, som prestationsförsämrande 
ursäkter (”jag har tränat så dåligt så resultatet blir säkert därefter”), eller i handlingar 
(”glömmer” ta med sig cykelskorna till en tävling). En förklaring till självhandikapp-
ning är att individen genom denna strategi skyddar en bräcklig självkänsla (Feick & 
Thodewalt, 1997). Det kan antas att olika typer av motivation påverkar tendensen till 
självhandikappning, och att kvinnor och män inte är lika benägna att använda sig av 
självhandikappning. Detta kommer att undersökas i denna studie och nedan beskrivs 
forskning kring motivation och självhandikappning. 
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Motivation 

De finns en mängd motivationsteorier och en av dem som används oftast är Själv-
bestämmandeteorin av Deci och Ryan (2000). Denna teori har visat sig passa bra när 
motivation inom idrott ska undersökas (Wilson, Mack, & Grattan, 2008). För att skilja 
på olika typer av motivation sker enligt Självbestämmandeteorin en uppdelning i tre 
kategorier: amotivation, yttre motivation och inre motivation. Dessa typer av motivation 
kan organiseras längs ett kontinuum (se Figur 1), där olika grader av självbestämmande 
råder. Längst till vänster på detta kontinuum finns amotivation, längst till höger inre 
motivation och i mitten finns yttre motivation. Deci och Ryan beskriver amotivation 
som ett tillstånd där avsaknad av motivation råder. Ett exempel på detta är när en person 
slutar idrotta eller hoppar av skolan. Vidare beskrivs inre motivation som ett tillstånd 
där individen själv till fullo bestämmer och aktiviteter genomförs för att personen tycker 
att de är roliga. I mitten av detta kontinuum finns fyra typer av yttre motivation, vilka 
kan grupperas efter vilken grad av självbestämmelse som råder (se Figur 2). Den typ av 
extern motivation som ligger närmast amotivation kallas yttre reglering (External 
Regulation) och handlar om att bli motiverad för att få någon form av belöning. Ett 
exempel på en person som drivs av yttre reglering är en person som börjar plugga precis 
innan ett prov, eftersom denne väntar på att press från omgivningen ska komma. 
Därefter kommer introjicerad reglering (Introjected Regulation) som handlar om att vara 
motiverad, för att få belöningar i form av emotioner. Denna form av motivation kan 
handla om att ställa upp i en lagtävling, eftersom personen som inte deltar i tävlingen 
drabbas av negativa emotioner. Identifierad reglering (Identified regulation) kommer 
därnäst och representerar en typ av motivation som uppkommer av att en person anser 
att ett beteende kan vara personligt viktigt eller användbart och har värde för dennes liv. 
Ett exempel på denna typ av motivation är när en tennisspelare utöver den vanliga 
träningen övar på backhandslaget, eftersom träningen kan gynna en framtida karriär 
inom tennisen. Den typ av yttre motivation som ligger närmast inre motivation heter 
integrerad reglering (Integrated Regulation), och rör sig om att en person omvandlar 
dennes personliga värderingar och beteende till ett. Här är tankar, personliga åsikter och 
känslor inblandade. Det är även integrerad reglering som är den typen av yttre 
motivation som är mest kopplat till positiva resultat, såsom utveckling och välmående. 
(Deci & Ryan, 2000). Sammanfattningsvis kan detta kontinuum organiseras från 
amotivation, där det inte råder någon självbestämmelse, till inre motivation, där 
självbestämmelsen är total och något utförs för att det är kul. Mellan amotivation och 
inre motivation, infinner sig yttre motivation, som innebär att en person gör något för att 
någonting måste göras, för att inte känna skuld eller för att något känns viktigt för 
denne.  

Inre motivation har på senare tid börjat delas in i olika kategorier, där graden av 
självbestämmande är av lika hög grad i alla indelningsgrupper (Hodge, Lonsdale & 
Rose, 2008; Vallerand & Losier, 1999). Dessa olika kategorier består av: allmän inre 
motivation, inre motivation att veta, inre motivation att uppleva stimulation samt inre 
motivation att åstadkomma. Allmän inre motivation är ett tillstånd där en individ drivs 
att göra något för att detta är kul och att denne trivs med det.  Att delta i en aktivitet för 
nöjes skull medan inlärning sker kallas inre motivation att veta, medan inre motivation 
att uppleva stimulation sker när syftet med en handling är att uppnå en känsla av 
tillfredsställelse. Slutligen handlar inre motivation att åstadkomma om tillfredställelsen 
som upplevs i försöken att åstadkomma något. Oavsett vilken typ av inre motivation en 
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person drivs av handlar det om att utföra en aktivitet för sin egen skull (Hodge, 
Lonsdale & Rose, 2008). 
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Figur 1. I självbestämmandeteorin ingår ett kontinuum som förklarar vilka olika 
motivationskategorier som är möjliga att drivas av, vilket illustreras i figuren. 

Tabell 1. Här beskrivs de yttre typer av motivation som finns, och orsaker till att 
motivation uppstår.  

Typ av yttre motivation Orsaken till motivation 

Yttre Reglering ”För att få en konsekvens” 

Introjicerad Reglering ”För att jag borde” 

Identifierad Reglering ”För att det är viktigt” 

Integrerad Reglering ”För att det reflekterar mina värderingar” 

 

Grunden i självbestämmandeteorin är att människan har medfödda behov som behöver 
tillfredställas för att kunna uppnå inre motivation (Deci & Ryan, 2000). För att 
åstadkomma inre motivation bör behoven av autonomi, kompetens och samhörighet 
vara tillfredställda. När en individ känner kontroll över sig själv och har en fri vilja att 
välja aktiviteter och intressen, är behovet av autonomi tillfredsställt. Kompetensbehovet 
innebär att människan har ett behov av att känna sig duktig på något och om detta 
uppfylls, främjar det känslan av kompetens. Det sista behovet, som handlar om 
samhörighet innebär att människan etablerar nära känslomässiga band till andra, vilket 
speglar en önskan om att ingå i varma relationer. Nästan alla människor har ett behov av 
att känna samhörighet och av social interaktion.  

Många idrottare motiveras av de sociala fördelar som infinner sig till följd av träning 
och tävling. Tre viktiga faktorer som har en stark påverkan på en idrottares motivation 
är framgång/misslyckande, tävling/samarbete samt tränarens beteende och attityd 
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gentemot den aktive (Vallerand & Losier, 1999). När det gäller framgång/misslyckande 
har Vallerand och Reid (1984) i en experimentell studie visat att verbal positiv feedback 
leder till en känsla av kompetens, som i sin tur främjar inre motivation. En annan social 
faktor som har visat sig påverka inre motivation är deltagande i tävlande, som ofta är en 
stor del av idrottsutövandet (Vallerand & Losier, 1999). Anledningen till att detta kan 
påverka en persons drivkraft är att det tillåter idrottare att mäta sina egna förmågor och 
att jämföra sig med andra sportutövare i särskilda aktiviteter. En konsekvens av 
tävlandet är dock att fokus ofta hamnar på att vinna över motståndaren och inte på att 
bemästra själva uppgiften, vilket kan resultera i en minskad inre motivation. Orsaken till 
detta är att då en aktivitet görs för dess instrumentella anledning, istället för aktiviteten 
själv, minskar autonomin och detta får till följd att den inre motivationen minskar. Att 
delta i tävlingar behöver dock inte alltid innebära att den inre motivationen minskar 
(Reeve & Deci, 1996). Om en person känner att denne själv har valt att tävla är 
sannolikheten större att den inre motivationen upprätthålls. En annan viktig del inom 
idrotten är relationen mellan tränare och aktiv. Detta är av relevans, eftersom tränaren 
kan påverka en idrottares motivation genom att välja en speciell ledarstil (Vallerand & 
Losier, 1999). Vidare menar Vallerand och Losier att tränare ofta väljer mellan två 
ledarstilar, antingen en kontrollerande stil eller en autonomistödjande stil. Tränare som 
använder sig av en kontrollerande stil använder oftare krav och måsten, medan tränare 
som tillämpar en autonomistödjande stil låter den aktiva vara med och bestämma och 
själv välja strategier.  

Tidigare forskning har visat att de idrottare som drivs av inre motivation åstadkommer 
bättre resultat än andra (McAuley & Tammen, 1989). Vidare har inre motivation visat 
sig resultera i mer positiva känslor, uthållighet samt en sportsligare attityd (exempelvis 
att inte fuska och visa respekt för andra människor) (Deci & Ryan, 2008; Vallerand & 
Losier, 1999). Yttre motivation har å andra sidan blivit förknippat med mer negativa 
känslor; frågan blir då om det också är relaterat till självhandikappning? 

 

Självhandikappning  

Självhandikappning handlar om att skapa eller påstå sig ha ett hinder inför en prestation 
(Berglas & Jones, 1978). Om ett misslyckande av en prestation sker är det möjligt att 
peka ut självhandikappet som orsaken till att inte bättre resultat åstadkommits och på så 
sätt skydda sin självkänsla (Feick & Thodewalt, 1997). Tidigare forskning har visat att 
de personer som använder sig av självhandikappning i regel har en lägre självkänsla, än 
de som inte använder sig av fenomenet (Rhodewalt, 1990). Vidare har även tidigare 
forskning visat att självhandikappning förekommer oftare när en individ känner sig 
osäker inför en prestation samt att visat självhandikappnig ökar då en person får negativ 
feedback (Berglas & Jones, 1978). Självhandikappsstrategier kan ta sig i uttryck på två 
sätt, antingen beteendemässig eller påstådd (Standage et al., 2007). Beteendemässig 
självhandikappning utmärks av att individen aktivt skapar faktiska hinder för att 
begränsa sin prestation. Ett exempel på detta är en fotbollsspelare som väljer att inte 
linda om en stukad vrist innan en match. Påstådd självhandikappning tas i uttryck 
genom prestationshämmande ursäkter, med eller utan verklighetsförankring. Dessa 
ursäkter tas ofta i bruk verbalt och inför ett prestationsmoment. En person som använder 
sig av påstådd självhandikappning är exempelvis en golfare som påstår att han inte övat 
på att slå ut bollar på driving range.  
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Förutom att det är möjligt att dela upp självhandikappningsstrategier i två kategorier, 
kan de som använder sig av fenomenet även delas in i två grupper, de som permanent 
använder sig av fenomenet, och de som endast använder sig av självhandikappning i 
vissa speciella situationer. De som ständigt använder sig av självhandikappning 
använder ofta enformiga, brett applicerbara handikapp, vilket exempelvis kan handla 
om att skylla på psykologiska eller fysiska problem. Ett exempel på detta kan vara en 
idrottare som påstår att dennes astma är förklaringen till dåliga prestationer. De personer 
som istället använder sig av självhandikappning då och då använder ofta tillfälliga 
strategier som passar bra till olika situationer. Vanligtvis har de individer som 
permanent använder sig av självhandikappning lägre självkänsla än de som endast 
använder sig av fenomenet i enstaka situationer (Rhodewalt, 1990). Anledningen till att 
de individer som har en lägre självkänsla använder sig av självhandikappning mer 
frekvent är att de är osäkra på om de kan prestera så som de önskar.  

Beträffande könskillnader mellan män och kvinnor har tidigare forskning (McCrea et 
al., 2008; Rhodewalt, 1990) visat på att män är mer benägna att använda sig av 
beteendemässiga handikappningsmönster än vad kvinnor är. Ett undantag är dock när 
det gäller en aktivitet som inte är typiskt manlig, där män och kvinnor använder sig av 
beteendemässig självhandikappning i lika stor utsträckning (Swim & Sanna, 1996). Ett 
exempel på en aktivitet som inte anses vara utpräglad manlig är verbala språktest. Vad 
det gäller påstådd självhandikappning är män och kvinnor lika benägna att använda sig 
av fenomenet (Rhodewalt, 1990), eller möjligen att kvinnor tenderar att använda sig av 
detta något mer (McCrea et al., 2008). Ett exempel på hur män oftare använder sig av 
beteendemässiga självhandikappningsmönster är att de i större utsträckning drar sig 
tillbaka vid föreberedelser inför en viktig prestation och även har en större benägenhet 
att använda droger än vad kvinnor gör. En förklaring till detta kan vara att kvinnor 
generellt tycker att det är viktigare att försöka göra sitt bästa än män (McCrea, Hirt, & 
Milner, 2008). En annan anledning till detta är att kvinnor och män verkar tycka att 
olika uppgifter är av olika betydelse. Män anser även att det är av större vikt hur andra 
människor uppfattar deras förmåga (Rhodewalt, 1990). Könsskillnaden inom 
självhandikappning verkar relatera mer till handikappets art, än till motivationen att 
skydda jaget (McCrea et al., 2008). Att självhandikappning av män och kvinnor 
används i olika former, skulle även kunna förklaras genom att kvinnors misslyckande 
attribueras till deras bristande förmåga, medan mäns misslyckande attribueras till att de 
inte har försökt tillräckligt (Swim & Sanna, 1996). På grund av detta har kvinnor 
mindre att vinna på att använda sig av självhandikappningsstrategier. En annan skillnad 
när det gäller män och kvinnor, är huruvida de uppfattar beteendemässig 
självhandikappning negativt eller inte. I en studie av Hirt, McCrea och Boris (2003) 
visade det sig att kvinnor uppfattar beteendemässiga självhandikapp mer negativt än 
män. På grund av denna negativa uppfattning av fenomenet, använder sig kvinnor 
istället av andra strategier än vad män gör.  

Tidigare forskning har visat olika resultat när det gäller positiva och negativa 
konsekvenser av självhandikappning. En del forskning har visat att självhandikappning 
är ett bra sätt att skydda sin självkänsla, eftersom att närvaron av ett handikapp tillåter 
en person att skylla prestationen på detta och inte på sin egen oförmåga (Feick & 
Rhodewalt, 1997). Studier visar på att den direkta känslan efter att ha använt sig av 
självhandikappning är positiv (Jackson & Marsh, 1996), medan andra studier som 
sträckt sig över längre tid har visat att de kortvariga positiva effekterna övergått till 
negativa konsekvenser efter en tid (Martin, Marsh, & Debus, 2001). Exempel på 
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konsekvenser av självhandikappning under lång tid är sämre prestationer och lägre 
uthållighet.   

Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns något samband mellan 
yttre motivation och självhandikappning hos idrottare. Anledningen till att detta är av 
intresse att undersöka är att det finns tidigare forskning om både motivation och 
självhandikappning, men inte om sambandet mellan olika typer av motivation och 
självhandikappning. I studien kommer det även att undersökas om det finns någon 
könsskillnad mellan män och kvinnor när det gäller deras användning av 
självhandikappning. Slutligen kommer det även att undersökas om de idrottare som 
drivs av inre motivation presterar bättre resultat än övriga. Hypoteserna är att det är män 
och framför allt de som drivs av yttre motivation som i högre utsträckning använder sig 
av självhandikappning, samt att de som drivs av inre motivation uppnår bättre resultat. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare  

Urvalet bestod av 86 personer, varav 42 män och 44 kvinnor, där alla var bosatta i 
Stockholmsområdet. Åldersintervallet hos deltagarna var 15 till 25 år, där medelåldern 
var 19,0 år. Undersökningsdeltagarna valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, 
där kriteriet för att få vara med i studien var att personen i fråga skulle träna minst fyra 
gånger i veckan och vara aktivt tävlande på minst nationell nivå. Urvalet bestod av 19 
friidrottare som tränade i Sätrahallen, 27 högskolestudenter från Haninge idrottscampus 
samt 40 simmare som tränade på Eriksdalsbadet. Simmarna rekryterades på 
Eriksdalsbadet, eftersom det är en plats där många simmare tränar, deltagare på Haninge 
Idrottscampus medverkade, eftersom en vän till författaren arbetar där. Anledningen till 
att friidrottare deltog är att författaren tidigare varit aktiv inom idrotten. Friidrottarna 
som deltog i studien var från olika klubbar i Stockholm, bland annat Hammarby IF och 
Hässelby SK. De deltagarna som besvarade enkäten i Eriksdalshallen tränade i olika 
Stockholmsklubbar, där de flesta var medlemmar i Stockholm Polisens 
simidrottsförening samt Simklubben Neptun. Undersökningsdeltagarna på Haninge 
Idrottscampus var aktiva i olika idrotter, bland annat boxning, brottning och orientering. 

 

Material  

I studien ingick en enkät bestående av tre delar. Del ett utgjordes av motivations-
instrumentet BRSQ (Behavioral Regulation in Sport Questionnaire; Hodge, Lonsdale & 
Rose, 2008) och del två av självhandikappningsinstrumentet Self-Handicapping Scale 
(Rhodewalt, 1990). Den tredje delen bestod av bakgrundsfrågor, dock inte kön och 
ålder, vilka fanns med på försättssidan tillsammans med en kort information om studien. 
Motivationsinstrumentet består av 36 påståenden, där fyra av dessa tillhör vardera 
motivationskategori. De olika delskalorna som mäts är: Amotivation, yttre reglering, 
introjicerad reglering, identifierad reglering, integrerad reglering, och allmän inre 
motivation, inre motivation att veta, inre motivation att uppleva stimulation och inre 
motivation att åstadkomma. Detta test är översatt från engelska till svenska av min 
handledare och därefter korrekturlästes påståendena av författaren. Tidigare studie av 
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författaren har visat att instrumentet uppvisat en god reliabilitet, då resultatet av 
Cronbachs alfa blev 0,80 (Nylander, 2009). I denna studie uppvisade enkäten ett högre 
Cronbachs alfa, vilket blev 0,85. 

Svarsalternativen för motivationsinstrumentet ligger på en sjugradig skala: från 
”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt”. Poängen för varje motivationskategori räknades 
ut genom att beräkna ett medelvärde för varje delskala. Här nedan följer exempel på 
påståenden för varje motivationstyp: 

Allmän inre motivation: ”För att jag trivs med det”   
Inre motivation att veta: ”För nöjet det ger mig att lära mig mer om min idrott”  
Inre motivation att uppleva stimulation: ”Eftersom jag älskar den enorma kicken jag 
upplever när jag idrottar” 
Inre motivation att åstadkomma: ”Eftersom jag tycker om känslan av att göra framsteg 
mot mina långsiktiga mål” 
Integrerad reglering: ”Eftersom idrotten är en del av vem jag är”  
Identifierad reglering: ”Eftersom jag värdesätter det jag får ut av min idrott” 
Introjicerad reglering: ”Eftersom jag skulle skämmas om jag slutade”  
Yttre reglering: ”Eftersom om jag inte idrottar så kommer folk i min omgivning att bli 
besvikna på mig” 
Amotivation: ”Men samtidigt undrar jag över om det egentligen finns någon mening 
med att hålla på”  
 
Självhandikappningsinstrumentet består av 25 påståenden, som mäter både beteende-
mässig och påstådd självhandikappning. Svarsalternativen ligger på en sexgradig skala 
från: ”Stämmer mycket dåligt” till ”Stämmer mycket bra”. Cronbachs alpha för denna 
enkät var 0,72. Även detta mätinstrument översattes från engelska till svenska och 
därefter lästes detta igenom av handlaren. Felformuleringar och ändringsförslag gjordes 
så att den slutgiltiga versionen skulle bli så lik den engelska som möjligt. I denna enkät 
innebär höga poäng att personen i fråga är mer benägen att använda sig av 
självhandikappning. En del av frågorna var omvänt ställda, vilket betyder att låga poäng 
innebär en högre tendens att använda sig av självhandikappning. Här nedan följer 
exempel på påståenden från Self-Handicapping Scale:  
 
”När jag gör något fel är min första impuls att skylla på omständigheterna.”  
”Jag försöker att inte bli för involverad i olika tävlingsaktiviteter så att jag inte blir sårad 
om jag förlorar eller misslyckas.”  
”Jag tycker ofta att jag har mer otur än jag förtjänar i idrott, spel och liknande 
sammanhang.”  
 
Del tre i studien bestod av en del bakgrundsfrågor, där huvudsyftet var att få fram vilken 
av respondentens merit som var den främsta. Frågorna som ställdes i del tre, vilket även 
var på sista sidan av enkäten var: (1) Inom vilken idrott är du huvudsakligen aktiv? 
(2) Hur många gånger per vecka tränar du? (3) Vad är din främsta merit inom idrotten? 
(4) Vilken nivå tävlar du på? (5) Vilken klubb tävlar du för?  

 

Procedur 

Friidrottarna besvarade enkäten i Sätrahallen innan en träning och alla som inte var 
upptagna av ett träningspass valde att delta. Simmarna som medverkade i studien, 
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besvarade enkäten innan eller efter en träning, vilket tog mellan 10 och 15 minuter. 
Deltagarna som studerar på Haninge Campus var svårare att samla ihop och fick därför 
besvara enkäten via internet. Länken till enkäten samt ett kort mejl om studien 
skickades av skolans projektansvariga. Mejlet som skickades löd som följande: ”Till 
samtliga campusidrottare! Detta är en duktig löpartjej och god vän till mig som nu gör 
sitt examensarbete. Hon har bett mig om hjälp - eftersom ni är rätt målgrupp och inte 
hittas så lätt någon annanstans. Jag uppmanar er alla (25 år och yngre) att lägga 10 
minuter på att fylla i denna enkät. Du vet, nästa gång kan det vara du själv som behöver 
hjälp. Gör enkäten direkt! Tack för hjälpen! P.S. Skicka mig ett kort e-mail och meddela 
när du gjort din insats”.  

Alla tillfrågade personer valde att delta i studien, dock förekom ett mindre internt bort-
fall. Detta eftersom tre frågor inte besvarades i BRSQ enkäten, samt att 16 personer 
missuppfattade frågan: ”Vad är din främsta merit inom idrotten?”. De övriga 70 
undersökningsdeltagarna uppfattade denna fråga korrekt. 

I samband med undersökningen informerades undersökningsdeltagarna om att studien 
inte tog in några kontaktuppgifter eller annan data som kunde knytas till de som svarade 
på frågorna. De fick även information om att alla svar endast skulle användas till 
forskningsändamål och efter utförandet informerades deltagarna om studiens syfte. 
Information om att det var viktigt att besvara alla frågor gavs också.  

 

Statistisk analys  

För att se om det fanns någon könsskillnad när det gäller användning av självhandi-
kappning gjordes ett oberoende t-test för två stickprovsmedelvärden. Ett oberoende t-
test gjordes även för att jämföra om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor 
då det gäller påstådd respektive beteendemässig självhandikappning. Vidare beräknades 
även korrelationer mellan de olika motivationstyperna och självhandikappning för att 
avgöra om det fanns något samband mellan yttre motivation och självhandikappning. 
För att se om de som drivs av inre motivation uppnår bättre meriter än övriga, delades 
undersökningsdeltagarnas tävlingsprestationer upp i olika kategorier. Indelningen av 
dessa kategorier skedde på en skala från ett till fem, där ett är sämst och fem är bäst. 
Detta resultat korrelerades sedan med de olika typerna av motivation. 
Undersökningsdeltagarnas meriter delades upp i olika kategorier på följande sätt: För att 
nå upp till nivå fem skulle personen vara med i landslaget, eller deltagit i stora tävlingar 
utomlands. De personer som nådde upp till denna nivå var de som hade deltagit i 
exempelvis Junior VM. För att nå upp till nivå fyra, skulle deltagaren ha tagit en medalj 
på Svenska Mästerskapen. Nivå tre bestod av de personer som hade kommit till 
semifinal, eller final i Svenska Mästerskapen. De idrottare som hade kvalat in till 
Svenska Mästerskapen, men inte mer än så, nådde upp till nivå två och de som tävlade 
på regionnivå blev placerade i nivå ett. 

 

Resultat 

Ett oberoende t-test för två stickprovsmedelvärden (här inkluderas både påstådd och 
beteendemässig självhandikappning) visar att kvinnor (M=2,2, Sd=0,51) använder sig 
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av självhandikappning mer än män (M=1,9, Sd=0,46). Skillnaderna mellan män och 
kvinnor är signifikant; t84=2,02, p=0,047.  

Vidare visar resultatet att kvinnor (M=2,1, Sd=0,75) använder sig av påstådd själv-
handikappning signifikant, t84=2,75, p=0,007 mer än män (M=1,7, Sd=0,64). När det 
gäller beteendemässig självhandikappning använder sig män (M=2,0, Sd=0,65) endast 
obetydligt mer av fenomenet än kvinnor (M=1,9, Sd=0,73).  

Resultatet mellan yttre motivation och självhandikappning visar att en del av skalorna 
som ska mäta yttre motivation korrelerar med självhandikappning, medan andra inte gör 
det. Yttre reglering samt introjicerad reglering visar sig korrelera starkt med 
självhandikappning (p<0,01). Identifierad reglering och integrerad reglering, visar sig 
dock inte ha något samband med självhandikappnig. Tre av fyra typer av inre 
motivation visar sig korrelera negativt med självhandikappning (se Tabell 2).  

När det gäller sambandet mellan inre motivation och meriter visar resultatet (Tabell 3) 
att korrelationen endast är signifikant mellan inre motivation att uppleva stimulation och 
meriter. Det finns inte heller några signifikanta korrelationer mellan yttre motivation 
och meriter, dock är korrelationerna negativa mellan intojicerad reglering, yttre 
reglering, amotivation samt meriter.  

Tabell 2. Korrelationer mellan självhandikappning och de olika motivationstyperna som 
BRSQ består av.  

Självhandikappning 

Motivationstyp Korrelation 

Amotivation 0,45** 

Yttre reglering 0,49** 

Introjicerad reglering 0,36** 

Identifierad reglering 0,006 

Integrerad reglering -0,02 

Allmän inre motivation -0,35* 

Inre motivation att veta -0,15  

Inre motivation att uppleva stimulation -0,26* 

Inre motivation att åstadkomma -0,29** 

N=86, *<0,05, **<0,01 
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Tabell 3. Korrelationer mellan de olika delskalorna för motivation samt meriter.  

Merit  

Motivationstyp  Korrelation 

Allmän inre motivation 0,149 

Inre motivation att veta -0,031 

Inre motivation att uppleva stimulation 0,246* 

Inre motivation att åstadkomma 0,080 

Integrerad reglering 0,053 

Identifierad reglering 0,050 

Introjicerad reglering -0,146 

Yttre reglering -0,110 

Amotivation -0,128 

  N=70, *<0,05 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns något samband mellan 
yttre motivation och självhandikappning hos unga tävlingsidrottare. Avsikten med 
undersökningen var även att utreda om det förelåg någon könsskillnad mellan män och 
kvinnor när det gäller användning av självhandikappning samt om de som drevs av inre 
motivation åstadkom bättre resultat och meriter. Det motivationsinstrument som 
användes var BRSQ (Behavioral Regulation in Sport Questionnaire; Hodge, Lonsdale & 
Rose, 2008) och för att mäta självhandikappning användes Self-Handicapping Scale 
(Rhodewalt, 1990). Hypoteserna var att de som drevs av yttre motivation i högre 
utsträckning använde sig av självhandikappning, att män i större omfattning skulle 
använda sig av självhandikappning samt att de som drevs av inre motivation kunde visa 
upp bättre meriter än övriga.    

I motsats till hypotesen visar resultatet av studien att kvinnliga idrottare använder sig av 
självhandikappning mer än män. När det gäller påstådd handikappning är skillnaden 
mellan män och kvinnor klart signifikant. Skillnaden mellan män och kvinnor när det 
gäller beteendemässig självhandikappning är dock inte signifikant.  Vidare visar 
resultatet att det i viss mån finns signifikanta korrelationer mellan yttre motivation (yttre 
reglering och introjicerad reglering) samt självhandikappning. Mellan självhandikapp-
ning och de varianterna av yttre motivation som ligger närmast inre motivation 
(identifierad reglering och integrerad reglering) föreligger det dock inga signifikanta 
korrelationer. Det finns även signifikanta negativa korrelationer mellan tre av fyra typer 
av inre motivation och självhandikappning. Den enda variant av inre motivation som 
inte korrelerar negativt med självhandikappning visar sig vara inre motivation att veta. 
Eftersom även amotivation korrelerar med självhandikappning, visar resultatet att om en 
person har en avsaknad av motivation eller att drivkraften är mycket svag, finns det ett 



11 

samband med självhandikappning. När det gäller sambandet mellan inre motivation och 
meriter visar resultatet i motsats till hypotesen att korrelationen endast är signifikant 
mellan inre motivation att uppleva stimulation och meriter. Cronbachs alfa för BRSQ 
blev 0,85 och för Self-Handicapping Scale 0,72, vilket är ett sätt att visa att reliabiliteten 
är god. 

När det gäller tidigare forskning har könsskillnader mellan män och kvinnor visat att 
män är mer benägna att använda sig av beteendemässiga handikappningsmönster än 
kvinnor (McCrea et al., 2008; Rhodewalt, 1990). Tidigare forskning har dock även visat 
på att kvinnor och män använder sig lika mycket av beteendemässig självhandikappning 
när det gäller sådant som inte är typiskt manligt (Swim & Sanna, 1996). I denna studie 
visade resultaten att män använde sig av beteendemässig självhandikappning obetydligt 
mer än kvinnor; skillnaden var inte statistiskt signifikant. De kvinnor som idrottar, anser 
förmodligen inte att idrott är något typiskt manligt och detta kan var en av orsakerna till 
att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor.  Vad det gäller 
påstådd självhandikappning har tidigare forskning visat att män och kvinnor är lika 
benägna att använda sig av fenomenet (Rhodewalt, 1990), eller möjligen att kvinnor 
tenderar att använda sig av detta något mer (McCrea et al., 2008). I denna studie visar 
resultaten, i linje med sistnämnda studie att kvinnor använder sig av självhandikappning 
signifikant mer än män. Mycket av tidigare forskning kring självhandikappning har 
gjorts i Amerika, och det är möjligt att fenomenet och dess användning skiljer sig 
mycket åt mellan olika kulturer. Bland unga idrottare i Sverige verkar det dock vara så 
att kvinnor använder sig av självhandikappning i högre utsträckning än män.   

Tidigare forskning kring samband mellan yttre motivation och självhandikappning är 
knapphändig, dock visar denna studie att det föreligger ett samband. De personer som 
drivs av den yttre motivation som ligger närmast amotivation, verkar använda sig av 
självhandikappning i högre utsträckning än övriga. Tidigare forskning har visat att de 
som drivs av inre motivation åstadkommer bättre resultat än andra, har en sportsligare 
attityd samt är uthålligare än andra (Deci & Ryan, 2008; McAuley & Tammen, 1989; 
Vallerand & Losier, 1999). Korrelationen mellan inre motivation och 
självhandikappning är negativ, vilket innebär att de som använder sig av 
självhandikappning förmodligen har en sämre sportslig attityd och åstadkommer sämre 
resultat än de som drivs av inre motivation.  

Beträffandet sambandet mellan inre motivation och meriter visar resultatet i denna 
studie att korrelationen endast är signifikant mellan inre motivation att uppleva 
stimulation och meriter. Resultatet i denna studie stämmer därmed inte överens med 
tidigare forskning som visar att de som drivs av inre motivation åstadkommer bättre 
resultat än övriga (Deci & Ryan, 2008; McAuley & Tammen, 1989; Vallerand & 
Losier, 1999). En av orsakerna till att resultatet blev annorlunda i denna studie kan vara 
att metodvalet till att mäta detta var bristfällig. I sista delen av enkäten förekom ett 
bortfall på 16 personer på frågan: ”Vad är din bästa merit?”. Detta är något som kan ha 
påverkat resultatets tillförlitlighet.  

I jämförelse med Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 2000) som åskådliggör att 
inre motivation leder till bättre prestationer, visar resultaten i föreliggande studie endast 
ett svagt stöd för att de som drivs av inre motivation åstadkommer bättre resultat och 
meriter än andra. Om en person drivs av inre motivation, är en av de största 
drivkrafterna hos denne att aktiviteten är intressant och rolig. Förutom detta ska 
behoven av autonomi, kompetens och samhörighet vara tillfredställda då inre 



12 

motivation är drivkraften hos en individ. Om en person inte åstadkommer bättre resultat 
med inre motivation som drivkraft, skulle det betyda att yttre motivationsfaktorer 
resulterade i bättre meriter. Denna studie visar dock att de som drivs av yttre motivation 
inte uppnår bättre resultat än de som drivs av inre. Vidare visar resultaten i studien att 
det finns ett samband mellan yttre motivation samt självhandikappning. Om detta sätts i 
relation till Självbestämmandeteorin innebär resultatet att det finns ett samband mellan  
de personer som drivs av att något ”måste göras” eller för att inte känna ”skuld” samt 
självhandikappning. När dessa typer av yttre motivation infinner sig, är det möjligt att 
press från omgivningen gör att en person idrottar och tävlar. I de fall då en person 
känner sig pressad att tävla, är det yttre motivation som driver individen, eftersom 
autonomin och självbestämmandet minskar (Reeve & Deci, 1996; Vallerand & Losier, 
1999). Om en person istället känner att han/hon själv har valt att tävla är sannolikheten 
större att den inre motivationen upprätthålls. Som idrottare är det därför bättre att stäva 
efter att drivas av inre motivation.  

En pilotstudie av mätinstrumentet för motivation (BRSQ) gjordes, men inte av 
självhandikappningsinstrumentet (Self-handicapping Scale) eller del tre som bestod av 
bakgrundsfrågor. Syftet med den sista delen i enkäten var att undersöka om de som 
drevs av inre motivation uppnådde bättre resultat och meriter än de som drevs av yttre 
motivation. Frågan som ställdes var: ”Vad är din främsta merit inom idrotten?” Som 
tidigare nämnts misstolkades denna fråga av många, och då särskilt av yngre 
undersökningsdeltagare. Svaret på frågan blev istället vilken del inom idrotten som 
deltagaren ansåg sig vara bäst på. Inom simning blev exempelvis svaren på frågan: 
”Min teknik”, ”Ryggsim” och ”Bröstsim”. Av detta att döma blev det svårt att göra 
någon analys på frågan om de som drevs av inre motivation åstadkom bättre resultat än 
övriga. Det hade varit bättre att ha fler frågor angående vilka meriter och resultat 
undersökningsdeltagarna uppnått. En fråga som med fördel kunde ha varit med är: 
”Vilken är din bästa prestation på en tävling?” Innan enkäten påbörjades hade det även 
varit på sin plats att betona att denna fråga var viktig att besvara, samt att förklara 
innebörden av den. Alla frågor på Self-Handicapping Scale besvarades dock, trots att 
ingen pilotstudie utfördes. 

En annan brist i studien är att de 27 undersökningsdeltagare som studerar på Haninge 
idrottscampus fick göra enkäten på Internet, med hjälp av en webblänk. Även om 
frågorna var detsamma, skiljer sig designen från pappersvarianten. Eftersom författaren 
inte heller deltog vid utförandet av enkäten, är det möjligt att frågor gällande 
frågeformuläret kom att bli obesvarade. Min erfarenhet vid insamling av data hos 
friidrottarna och simmarna var att det var bra att vara närvarande, eftersom frågor kring 
studien förekom. Det är dock inte säkert att detta är något som behöver ha påverkat 
resultatet kring undersökningen.  

 När det gäller generaliserbarheten är det i första hand viktigt att begrunda vilka kriterier 
som krävdes för att delta i studien. De bakgrundsvariabler som krävdes var att 
deltagaren skulle träna minst fyra gånger i veckan, tävla inom en individuell idrottsgren 
samt att tävlandet skedde på minst en nationell nivå. För att vara med i studien behövde 
undersökningsdeltagarna dessutom vara mellan 15 och 25 år. Av detta att döma är det 
möjligt att generalisera resultatet till den svenska idrottare som beskrivits ovan. En brist 
i studien är dock att åldersintervallet hos deltagarna är för stort, särskilt med tanke på att 
de som är omkring 15 år kan ha haft problem att förstå somliga frågor och påståenden i 
enkäten. Vid undersökningstillfället ställdes en del frågor som rörde studien, det är dock 
inte säkert att alla de frågor och funderingar kring studien kom fram.    



13 

En statistisk fallgrop som bör tas i beaktning är ”Restriction of range”-problemet. De 
flesta undersökningsdeltagarna har nämligen visat sig tävla på en hög nivå, där 
variationen hos deltagarna inte är särskilt stor. Detta kan vara en av orsakerna till att 
föreliggande studie inte visat att det finns något samband mellan inre motivation och 
meriter. För att resultatet ska visa på att det finns ett samband, måste det finnas en 
variation i urvalet. Om urvalet hade bestått av deltagare som var på fler olika nivåer, 
hade resultat möjligen blivit annorlunda.  

En fråga som väckts under studiens gång är om inte idrottare använder sig av 
självhandikappning mer än vad som framkommit i studien. Den första frågan i 
självhandikappinstrumentet är, ”När jag gör något fel är min första impuls att skylla på 
omständigheterna”. Resultatet av frågan behöver inte stämma överens med verklig-
heten, eftersom deltagarna av social önskvärdhet kan ha svarat att detta stämmer mycket 
dåligt. Om det skulle ske en observation efter en tävling som har gått mindre väl, är det 
förmodligen fler idrottare som skyller på omständigheterna än vad som framkommit i 
enkäten.  

I framtiden skulle det vara intressant att undersöka hur självhandikappning tar sig i 
uttryck inom olika idrotter. Det skulle exempelvis kunna göras studier på lagidrottare 
samt individuella idrottare och se om det är någon skillnad på vilket sätt individerna 
använder sig av självhandikappning samt även om fenomenet förekommer mer frekvent 
inom någon särskild idrott. Med hjälp av en enkät kan det spekuleras i hur lätt det är att 
mäta hur mycket en person använder sig av självhandikappning. Ett alternativ skulle 
istället kunna vara att kombinera enkät, intervju och observation efter ett tävlings-
moment för att se hur frekvent självhandikappning är.  

Med tanke på att föräldrar, lärare och tränare kan påverka en persons motivation är det 
viktigt att ha kunskap om ämnet. Självhandikappning är något vi också bör ha kunnande 
om, eftersom det är något som på längre sikt kan innebära negativa konsekvenser, 
såsom sämre prestationer och lägre uthållighet (Martin, Marsh, & Debus, 2001). I ett 
jämställt samhälle skulle det självklart vara bäst om män och kvinnor i lika liten 
utsträckning använder sig av självhandikappning. Denna studie visar dock att så inte är 
fallet. Vidare visar föreliggande studie att det finns ett samband mellan yttre motivation 
samt självhandikappning. Om motivationen hos en person förändras, kan förmodligen 
även självhandikappningen variera. Att ha kunskap om både självhandikappning och 
motivation är på grund av deras koppling till varandra viktigt. Det som slutligen bör 
nämnas är att även om denna studie visade att inre motivation inte hade något samband 
med meriter och prestationer, är detta något som förmodligen beror på brister i metoden 
kring denna fråga. 
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