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Föreliggande studie grundar sig på teorier kring inre och yttre 

motivation, amotivation samt tävlingsrelaterad kognitiv och somatisk 

ängslan/oro. Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv 

undersöka tävlingsrelaterad ängslan/oro och olika motivationsmönster 

hos lagidrottare på elitnivå, samt att undersöka möjligheten att 

predicera den tävlingsrelaterade ängslan/oron utifrån typ av 

motivation. Ett frågeformulär, grundat på två validerade instrument 

om motivation och tävlingsrelaterad ängslan/oro delades ut till 54 

lagidrottande kvinnor och män på elitnivå. Resultaten visade att 

kvinnorna hade högre grad av yttre motivation, samt kognitiv och 

somatisk ängslan/oro än männen. Vidare visades resultaten inte kunna 

predicera den tävlingsrelaterade ängslan/oron utifrån grad av inre eller 

yttre motivation. Amotivation visade sig däremot vara en signifikant 

prediktor för den kognitiva ängslan/oron inför tävling. Resultaten 

diskuterades mot bakgrund av idrottarnas ålder, erfarenhet och det 

faktum att idrotten utövas som ett yrke eller som en syssla vid sidan 

av ett annat yrke. 

 

 

Inom idrotten är motivation och tävlingsrelaterad ängslan/oro två centrala komponenter. 

Ledare, tränare, föräldrar och sponsorer är ständigt fokuserade på att hitta bra sätt att 

motivera utan att sätta för stor press. De aktiva idrottarna kämpar med att ladda upp och 

hitta rätt energinivå för att prestera som bäst när det verkligen gäller och för att 

dessutom hålla ut hela vägen (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). I syfte att bidra med 

förståelse kring de situationella faktorer och kognitiva mekanismer som kan komma att 

påverka prestationen i tävlingssammanhang är avsikten med föreliggande studie att ur 

ett genusperspektiv undersöka tävlingsrelaterad ängslan/oro och olika 

motivationsmönster samt att undersöka möjligheten att predicera den tävlingsrelaterade 

ängslan/oron utifrån typ av motivation. Ofta hittar idrottarna exempelvis sin motivation 

genom externa faktorer: så som att få bra omdömen, belöningar, priser, men också 

genom att de är rädda för vad omgivningen ska tycka om dem. Lika ofta kommer dock 

drivkraften inifrån, genom ett genuint intresse, en känsla av välmående eller genom 

nyfikenhet, vilket leder till en slags belöning i form av bättre prestation och ökad energi. 

Denna växelverkan mellan externa påverkansfaktorer och interna motiv beskrivs i Deci 

och Ryan’s (1985) Self-Determination Theory.  

Self-Determination Theory och de tre psykologiska grundbehoven 

Self-Determination Theory (SDT) delar genom ett ramverk av motivationsstudier in den 

mänskliga motivationen i inre och yttre källor till motivation. Vidare fokuserar teorin på 

hur olika sociala och kulturella faktorer kan påverka människans vilja att företa sig 

någonting, som i sin tur inverkar på individens välmående och prestationer. Inom 

idrotten kan sådana sociala faktorer vara exempelvis tävlingsmomentet, samarbete, 



2 

 

framgång, motgång eller tränarens uppträdande gentemot idrottarna (Vallerand & 

Losier, 1999). Dessa faktorer påverkar individens psykologiska upplevelse av autonomi, 

kompetens och tillhörighet – tre komponenter vilka beskrivs som människans 

psykologiska grundbehov (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000).  

Autonomi beskrivs som ett behov av att känna att man själv reglerar sitt eget beteende. 

Kompetens är behovet av att uppnå önskade resultat, att uppleva att man bemästrar en 

situation och är effektiv, medan tillhörighet beskrivs som ett behov av att relatera till 

andra människor och till samhället i stort. Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 

1985) beskriver hur miljöer som stimulerar människans behov av att uppleva autonomi, 

känna sig kompetent och att känna tillhörighet främjar den inre motivationen, vilket 

leder till ökat engagemang, ökad kreativitet, bättre prestation och bättre uthållighet.  

Inre motivation 

Vallerand och Blais (1987, refererade i Vallerant, Blais, Brière & Pelletier, 1989) 

beskriver tre typer av inre motivation: nämligen Att kunna, Att uppnå någonting och Att 

uppleva stimulans. Den inre motivationen Att kunna betyder att personen presterar 

något för nöjet och för tillfredsställelsen av att lära sig, försöka förstå eller att utforska 

någonting nytt. Att uppnå någonting kan å sin sida kopplas samman med det 

psykologiska grundbehovet kompetens (Deci & Ryan, 1985), så tillvida att individen 

drivs av att kunna någonting mycket bra. Inom idrotten kan ett exempel vara att 

bemästra särskilt svåra moment. Slutligen är den inre motivationen Att uppleva 

stimulans samma sak som att ha roligt, men också att känna ett välbehag i det man gör.  

Yttre motivation 

Ryan, Connell och Grolnick, (1990, refererade i Pelletier et al. 1995) delar även in den 

yttre motivationen i tre olika typer, beroende på graden av självbestämmande; Extern 

reglering (lägst självbestämmande), Intern reglering och Identifikation (högst 

självbestämmande). Extern reglering är ungefär detsamma som den generella 

definitionen av yttre motivation, det vill säga att beteendet styrs av yttre faktorer (Deci 

& Ryan, 1985). Inom idrotten kan Extern reglering uppkomma om individen känner sig 

pressad att utöva sin sport av tränare, föräldrar eller sponsorer. Då kommer prestationen 

inte att ske för att det känns roligt, utan för att man vill uppnå positiva eller undvika 

negativa konsekvenser. Intern reglering betyder att de yttre faktorerna inte längre 

behövs för att skapa motivationen. Pressen kommer istället genom en känsla av att man 

borde göra någonting, till exempel sporta för att hålla sig i form. När individen själv 

bestämmer sig för att göra någonting av egen vilja har den nivå på yttre motivation som 

kallas Identifikation uppnåtts. Drivkraften kommer fortfarande inte inifrån, men den har 

internaliserats och individen kan känna att idrottandet blir en del av den personliga 

utvecklingen.  

 

Amotivation 

Den sista formen av motivation är när individen varken har en inre eller yttre 

motivation, utan upplever Amotivation, vilket innebär brist på motivation (Deci & 

Ryan, 1985). I en idrottares fall skulle det vara att denne inte längre finner någon bra 

anledning till att överhuvudtaget gå och träna. Amotiverade individer känner sig 

inkompetenta och känner att de inte har någon egen kontroll över det de gör.  
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Cognitive Evaluation Theory – yttre faktorers påverkan på motivationen 

Cognitive Evaluation Theory (CET; Deci & Ryan, 1985) är en underkategori till SDT 

och förklarar hur yttre faktorer kan påverka både den inre och yttre motivationen, 

genom dess effekter på de psykologiska behoven autonomi och kompetens. Yttre 

motivationsfaktorer kan vara kontrollerande på ett sätt som leder till en urholkning av 

den inre motivationen. Detta på grund av att de hindrar autonomin. Men om den yttre 

händelsen istället presenteras på ett informativt sätt ökar den inre motivationen, 

eftersom det lyfter fram individens kompetens (Deci, Koestner & Ryan, 1999). En yttre 

händelse kan därmed vara både konstruktivt och destruktivt motiverande. Enligt CET 

(Deci & Ryan, 1985) kommer således idrottare att ha mer inre motivation om de 

upplever att de till en viss grad själva får bestämma över det de gör, om de i och med 

aktiviteten känner tillhörighet och när de känner att de mår bra av det de företar sig i. De 

kan då känna att de gör någonting för att det är roligt och kommer också att engagera 

sig mer i aktiviteten.  

 

Baserat på en analys av tidigare forskning menar Fair och Silvestri (1992) att externa 

belöningar i form av pengar eller gåvor av olika slag har en negativ effekt på den inre 

motivationen. De menar att belöningar och straff bör undvikas, medan uppmuntran och 

beröm har positiv effekt på motivationen.  

 

Motivation ur ett genusperspektiv 

Flera studier har genomförts i syfte att undersöka eventuella skillnader i 

motivationsmönster mellan kvinnor och män. Dessa studier visar på olika resultat. 

Bland annat visade resultaten i en tidigare studie av Pelletier et al. (1995) att kvinnliga 

idrottare hade högre inre motivation än männen. Mer specifikt visade deras studie att 

kvinnorna hade högre motivation än männen i Att kunna någonting och Att uppnå 

någonting, samtidigt som de hade lägre Extern reglering. I en bulgarisk studie (Chantal, 

Guay, Dobreva-Martinova & Vallerand, 1996) visade det sig på samma sätt att 

idrottande kvinnor tävlande på elitnivå generellt hade högre inre motivation i jämförelse 

med män. Vidare visade kvinnliga idrottare i en fransk-kanadensisk studie (Fortier, 

Vallerand, Brière & Provencher, 1995) högre inre motivation i Att uppnå något samt 

högre yttre motivation i Identifikation. Kvinnorna visade samtidigt i denna studie lägre 

Extern reglering samt lägre Amotivation än männen. I en senare studie av Gillet och 

Rosnet (2008) visade resultaten att kvinnliga idrottare kände sig mindre kompetenta än 

manliga och att de även visade en lägre grad av Extern reglering än männen. Således 

tycks kvinnor och män hitta sin drivkraft genom olika sorters motivationsfaktorer vilka 

kan komma att påverka känslorna inför en prestation. Även om tidigare studier visar på 

olika resultat i frågan har kvinnorna sammanfattningsvis visat högre grad av inre 

motivation och lägre grad av Extern reglering i jämförelse med männen. 

 

Motivation, prestation och arousal – the Multidimensional State Anxiety Theory 

En mycket specifik kroppslig känsla - en central påverkansfaktor i prestations-

sammanhang, är arousal. Motivation är på ett sätt starkt sammankopplad med arousal ur 

den aspekten att de fysiologiska mekanismer som då sätts igång i kroppen, frigör energi 

som ger drivkraft och samtidigt styr beteendet mot ett visst mål (Lavallee, Kremer, 

Moran, & Williams, 2004, refererade i Lundqvist, 2006). Mycket forskning har 

genomförts för att utreda huruvida arousal är positivt eller negativt för prestationen. 

Enligt Hardy (1996) skall prestationen komma att påverkas både direkt och indirekt; 

http://csaweb106v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=guay+frederic&log=literal&SID=i6jdh7mlufgkl5d4ave06n5p11
http://csaweb106v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=guay+frederic&log=literal&SID=i6jdh7mlufgkl5d4ave06n5p11
http://csaweb106v.csa.com/ids70/p_search_form.php?field=au&query=vallerand+robert+j&log=literal&SID=i6jdh7mlufgkl5d4ave06n5p11
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direkt genom att de fysiologiska reaktionerna antingen kan underlätta eller hämma 

individens förmågor och indirekt på grund av de kognitiva mekanismer som sätts igång 

till följd av känslorna i kroppen. Känslor som kan upplevas både positivt och negativt, 

beroende på person och situation. Men enligt Woodman och Hardy (2001, refererade i 

Lundqvist, 2006) är man inom prestationspsykologin idag mindre fokuserad på 

begreppet arousal och man undersöker nu prestationen i förhållande till 

situationsbunden ängslan/oro (state anxiety). Här pratar man mer om ett tillstånd som 

påverkar prestationen negativt, där upplevelsen av arousal utgör en av komponenterna i 

ängslan/oron.  

 

I the Multidimentional State Anxiety Theory beskriver Martens, Burton, Vealey, Bump 

och Smith (1990) hur yttre press kan ge upphov till dessa fysiologiska reaktioner, vilka 

kan bidra till att prestationen kan komma att påverkas negativt. De talar här om 

tävlingsrelaterad ängslan/oro, vilket idrottare kan uppleva exempelvis genom rädslan för 

vad andra ska tycka om dem och deras prestation. En yttre påverkansfaktor som således 

skulle kunna påverka prestationen negativt i form av en ökad fysiologisk reaktion och 

följaktligen också en kognitiv ängslan/oro inför prestationen. Därav vikten av att 

idrottare och de som är involverade i idrottarens prestationer förstår dessa mekanismer 

som kan skapa både tävlingsrelaterad ängslan/oro och skillnader i motivationsmönster. 

 

Den tävlingsrelaterade ängslan beskrivs således som en flerdimensionell mekanism och 

delas in i en psykologisk (kognitiv) del och en fysiologisk (somatisk) del (Martens et 

al., 1990). Den kognitiva ängslan tar sig uttryck genom oroande tankar om ett 

kommande misslyckande samtidigt som individen har en negativ bild av sig själv. Den 

somatiska ängslan/oron är den som uppstår genom arousal och utgörs av individens 

respons på de fysiologiska reaktionerna, så som exempelvis ökat pulspåslag, snabbare 

andning, ”fjärilar i magen” och muskelspänningar. Denna ängslan/oro som kan uppstå 

vid tävlingssammanhang kan komma att påverka idrottarens prestation, genom att den 

stör individens kognitiva och motoriska förmågor (Gould, Greenleaf, & Krane, 2002, 

refererade i Lundqvist, 2006). I the Multidimensional State Anxiety Theory (Martens et 

al., 1990) anses ett starkt självförtroende vara motkraften till den kognitiva 

ängslan/oron, vilket betyder att om idrottaren inför en prestation känner sig säker på sig 

själv kommer den kognitiva ängslan att minska. Något som då skulle påverka 

prestationen positivt.  

 

Bakomliggande orsaker till ängslan/oro vid tävlingssammanhang 

Mycket av den ängslan som kan uppstå i tävlingssammanhang beror enligt 

Hammermeister och Burton, (2001) snarare på rädslan för att misslyckas och för vad 

andra ska tycka om ens prestation än på individens upplevda kontroll eller tillgängliga 

copingstrategier. Enligt Martens et al. (1990) kommer ängslan att öka om 

tävlingsmomentet är extra viktigt och om ovissheten om hur det ska gå är stor. Men 

individuella faktorer kan komma att påverka graden av upplevd ängslan inför en tävling. 

Exempelvis kan en negativ form av perfektionism, där individens självkänsla står och 

faller med själva prestationen, leda till högre kognitiv ängslan och sämre självförtroende 

(Koivula, Hassmén & Fallby, 2001). Ytterligare en studie påvisar att ängslan inför en 

tävling är starkt sammankopplat med personens grundläggande ängslan i 

tävlingssammanhang samt dennes idrottsrelaterade perfektionism (Martinent, Ferrand, 

Guillet & Gautheur, 2010). 



5 

 

Vidare har kön visat sig vara en individuell faktor i graden av situationsbunden ängslan. 

En studie genomförd av Cox, Russell och Rob (1999) visade exempelvis att kvinnor 

som tävlade i basket och volleyboll hade lägre nivåer av somatisk ängslan inför en 

match än vad männen hade. Vidare visade Swain och Jones (1991) i sin studie kring 

könsroller och situationsbunden ängslan att de feminina männen visade högre grad av 

kognitiv ängslan än vad de maskulina männen gjorde. Medan feminina kvinnor på 

samma sätt visade högre grad av kognitiv ängslan än vad maskulina kvinnor gjorde. 

Den somatiska ängslan å sin sida visade inte på samma skillnader i denna studie. 

Däremot visade de maskulina männen högre självförtroende än de övriga tre grupperna.  

Enligt Fair och Silvestri (1992) kommer en individ efter en bra prestation att uppleva 

högre välmående och uppvisa en högre inre motivation jämfört med om denne hade 

misslyckats med prestationen. En dålig prestation skulle kunna bidra till att 

självförtroendet inför nästkommande prestation sjunker. Detta skulle i sin tur enligt the 

Multidimensional State Anxiety Theory (Martens et al., 1990) bidra till ökad ängslan 

inför den kommande prestationen. Samtidigt beskrivs rädslan för att misslyckas genom 

SDT (Deci & Ryan, 1985) som en extern motivationsfaktor. Flera studier som 

undersökt sambanden mellan situationsbunden ängslan och typ av motivation stödjer 

dessa teorier genom att de visar ett negativt samband mellan ängslan/oro och inre 

motivation (Cecchini, González, Carmona & Contreras, 2004; Cecchini, González,  

Prado, & Brustad, 2005; Stavrou, 2008). Detta betyder att de som i dessa studier till 

största delen drevs av inre motivation i den aktuella aktiviteten skattade lägre på 

situationsbunden ängslan. 

Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv undersöka tävlingsrelaterad 

ängslan/oro och olika motivationsmönster hos lagidrottare på elitnivå, samt att 

undersöka möjligheten att predicera den tävlingsrelaterade ängslan/oron utifrån typ av 

motivation. Vidare undersöktes dessa motivationsmönster och graden av 

tävlingsrelaterad ängslan/oro i relation till ålder, erfarenhet och till det faktum att 

idrotten utövas som ett yrke eller som en syssla vid sidan av ett annat yrke. Detta för att 

bidra med förståelse kring situationella faktorer och subjektiva mekanismer bakom 

tävlingsrelaterad ängslan/oro och olika motivationsmönster.  

 

De aktuella frågeställningarna var således; 1) Finns det skillnader mellan elitidrottande 

kvinnor och män i uppvisat motivationsmönster? 2) Finns det skillnader mellan kvinnor 

och män i grad av somatisk respektive kognitiv ängslan/oro inför ett idrottsligt 

tävlingssammanhang? 3) Går det att predicera tävlingsrelaterad ängslan/oro utifrån typ 

av motivation? Hypotes (i) var att kvinnor har högre grad av inre motivation i 

jämförelse med männen. Hypotes (ii) var att kvinnorna har lägre grad av somatisk 

ängslan/oro och högre grad av kognitiv ängslan/oro vid tävling i jämförelse med 

männen. Vidare var hypotes (iii) att när den inre motivationen är högre är den 

tävlingsrelaterade ängslan/oron lägre.  

 

 

 

 

 

 

http://www04.sub.su.se:2254/ids70/p_search_form.php?field=au&query=cecchini+jose+a&log=literal&SID=v107kffc29vpg1f53oht3o4fr3
http://www04.sub.su.se:2254/ids70/p_search_form.php?field=au&query=gonzalez+carmen&log=literal&SID=v107kffc29vpg1f53oht3o4fr3
http://www04.sub.su.se:2254/ids70/p_search_form.php?field=au&query=prado+jaime+lopez&log=literal&SID=v107kffc29vpg1f53oht3o4fr3
http://www04.sub.su.se:2254/ids70/p_search_form.php?field=au&query=brustad+robert+j&log=literal&SID=v107kffc29vpg1f53oht3o4fr3
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Femtiofyra personer i åldern 17-34 år deltog i studien. Tjugonio av deltagarna var män i 

åldern 18-34 år och 25 var kvinnor i åldern 17-32 år (Tabell 1). Samtliga 

undersökningsdeltagare var aktiva i någon form av lagsport på elitnivå sedan åtminstone 

ett år tillbaka. Av de 54 deltagarna ägnade sig 1,9 % åt idrotten på heltid. Samtliga män 

och alla kvinnor utom en hade en syssla vid sidan av idrotten (Tabell 1). Vissa 

skillnader mellan könen framträdde där lite mer än hälften av männen såg idrotten som 

sitt yrke, medan endast 8,0 % av kvinnorna gjorde det. Vidare hade männen mer 

erfarenhet av idrotten på elitnivå än vad kvinnorna hade, då 12,0% av kvinnorna hade 

mer än 6 års erfarenhet i jämförelse med 34,5 % av männen (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Bakgrundsdata för samtliga deltagare. 

 

          Variabler Del I 

       i frågeformuläret Samtliga deltagare Kvinnor Män 

 
n   54 25 29 

 
Ålder:      m (s)    22,3 (4,20) 21,28 (3,58) 23,17 (4,55) 

 

  

 

  
  

 
  

Idrotten som yrke 33,0 % 8,0 % 55,2 % 

 
Syssla vid sidan av 98,1 % 96,0 % 100,0 % 

 
Annat yrke 72,2 % 64,0 % 79,9 % 

 
Studier 25,9 % 32,0 % 20,7 % 

 
Erfarenhet:      1-3 år 48,1 % 48,0 % 48,3 % 

 
 (Antal år           4-6 år 27,8 % 40,4 % 17,2 % 

 
 på elitnivå)      7-9 år 5,6 % 4,0 % 6,9 % 

 
10-12 år 14,8 % 4,0 % 24,1 % 

 
13-15 år 3,7 % 4,0 % 3,4 % 

 
> 15 år 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

    

 

 

Material 

Sport Motivation Scale (SMS), utformat av Pelletier et al. (1995) användes för att mäta 

deltagarnas motivationsmönster. SMS är ett frågeformulär där den övergripande frågan 

lyder: ”Varför är du aktiv i din idrott” med 28 efterföljande påståenden som besvarades 

utifrån en skattningsskala mellan 1 (Stämmer inte alls) och 7 (Stämmer helt). SMS har i 

flera undersökningar generellt visat god validitet och reliabilitet (Pelletier, Vallerand & 

Sarrazin, 2007). Då SMS inte finns prövat på svenska gjordes en beräkning med 

Cronbach’s alfa för den svenska översättningen, där alfa var 0,80 för inre motivation 

inklusive dess undergrupper samt 0,88 för yttre motivation inklusive dess undergrupper.  
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SMS delar in motivationen i tre olika former av inre motivation; 1) Att kunna (ett 

exempel på påstående: ”För nöjet att upptäcka nya strategier för att förbättra 

prestationen”), 2) Att uppnå något (ett exempel på påstående: ”För tillfredsställelsen jag 

känner när jag förbättrar vissa av mina svagheter”) och 3) Att känna stimulans (ett 

exempel på påstående: ”För de intensiva känslor jag upplever när jag utövar den idrott 

jag tycker om”). Vidare, i tre olika typer av yttre motivation; 1) Identifikation (ett 

exempel på påstående: ”För att det är ett av de bästa sätten att upprätthålla goda 

relationer till mina vänner”), 2) Intern reglering (ett exempel på påstående: ”För att jag 

måste idrotta”) och 3) Extern reglering (ett exempel på påstående: ”För att det ger mig 

möjlighet att få ett gott anseende bland folk jag känner”) och slutligen i Amotivation 

(ett exempel på påstående: ”Det frågar jag ofta mig själv, jag verkar inte uppnå de mål 

jag sätter upp för mig själv”).  

Competitive State Anxiety Inventory – 2R (CSAI-2R) utarbetat av Cox, Martens & 

Russell (2003) användes för att mäta den tävlingsrelaterade ängslan/oron. Enligt 

valideringen av den svenska versionen av mätinstrumentet som gjorts av Lundqvist och 

Hassmén (2005) är CSAI-2R att föredra framför det ursprungliga mätinstrumentet 

CSAI-2, utformat av Martens et al. (1990) eftersom detta, efter att man tagit bort 10 

frågor ur CSAI-2 har högre reliabilitet.  

 

Undersökningsdeltagaren ombads fundera över hur denne kände sig inför det senaste 

tävlingstillfället genom att svara på 17 frågor, vilka skulle besvaras utifrån en 

skattningsskala från 1 (Inte alls) till 4 (En hel del). Frågorna är indelade i tre grupper, 

vilka mäter kognitiv ängslan/oro (exempel på påstående: ”Jag var orolig för att andra 

skulle bli besvikna på min prestation”), somatisk ängslan/oro (exempel på påstående: 

”Jag kände mig orolig i magen”) samt självförtroende (exempel på påstående: ” Jag var 

säker på att klara utmaningen”).  

 

Utöver de två frågeformulären ingick frågor om; ålder, kön, antal aktiva år på elitnivå 

inom den aktuella sporten, ifall de utövade sporten som sitt yrke samt om de hade ett 

yrke och/eller studerade vid sidan av.  

 

Procedur 

Kontakten togs genom spelarnas tränare och deltagandet var frivilligt. Frågeformulären 

delades ut i samband med att idrottarnas träningstillfälle avslutades, 2-3 dagar efter den 

senast spelade elitseriematchen. Alla spelare blev informerade (både verbalt och 

skriftligt) om att full anonymitet gällde samt att det var viktigt att svara ärligt och 

spontant. De fick sitta åtskilt i träningssalen och fylla i formuläret individuellt i 

enskildhet. Därefter fick de lägga de ifyllda formulären i ett gemensamt kuvert, vilket 

togs om hand av undersökningsledaren. 
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Resultat 

 

Spelarnas olika motivationsmönster  

Utifrån de 28 frågorna i SMS fastställdes en signifikant skillnad mellan inre och yttre 

motivation hos gruppen som helhet (t52=9,20, p<0,000). Den motivation som mest 

präglade idrottarna i denna undersökning var den inre motivationen (m=5,13, s=0,80) i 

jämförelse med den yttre (m=3,69, s=1,08).  
 

Medelvärdena i den inre motivationen var för kvinnorna m=5,20, (s=0,67) och för 

männen m=5,06, (s=0,91). Hypotesprövning med t-test för två oberoende grupper 

visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Inte heller när den inre motivationen 

delades in i de olika undergrupperna Att kunna något, Att uppnå något och Att känna 

stimulans, återfanns några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män.  
 

Vidare var medelvärdet för den yttre motivationen hos kvinnorna 4,02 (s= 0,99) och hos 

männen 3,41 (s=1.08). Ett t-test visade på en signifikant skillnad mellan grupperna 

(t52=-2,17, p=0,035). Inom den yttre motivationen, vilken delas in i Identifikation, Intern 

reglering och Extern reglering, visade kvinnorna något högre medelvärde (m=4,59, 

s=1,32) jämfört med männen (m=3,69, s=0,97) i motivationsfaktorn Identifikation. 

Även denna skillnad var signifikant (t52= 2,88, p=0,006). Samtidigt återfanns en 

signifikant skillnad mellan kvinnor (m=3,06, s=1,18) och män (m=2,31, s=1,15) i den 

Externa regleringen (t52=-2,35, p=0,023), där kvinnorna låg högre i jämförelse med 

männen. 
 

Slutligen visar resultaten att medelvärdet i Amotivation var 2,46 (s=1,49) hos kvinnorna 

och 2,06 (s=1,33) hos männen, men skillnaden var inte signifikant. 

 

Spelarnas ängslan/oro vid tävling  

När det gällde den somatiska ängslan/oron återfanns en signifikant skillnad (t52=-2,41, 

p=0,019) där kvinnorna låg högre (m=1,62, s=0,54) i jämförelse med männen (m=1,32, 

s=0,37). Även när det gäller kognitiv ängslan/oro återfanns en signifikant skillnad (t52=-

3,74, p<0,001), där kvinnorna låg högre (m=2,09, s=0,69) i jämförelse med männen 

(m=1,47, s=0,53).  

 

Vidare visades att männen skattade högre på självförtroendevariabeln i CSAI-2R 

(m=3,10, s=0,70), medan kvinnornas medelvärde låg på (m=2,71, s=0,66), där 

skillnaden var signifikant (t52=2,12, p=0,039). Analys genom Pearson’s 

korrelationskoefficient visade på ett resultat där korrelationen mellan självförtroende 

och kognitiv ängslan/oro för hela undersökningsgruppen var signifikant (r=-0,73, 

p<0,01). Medan sambandet mellan självförtroende och somatisk ängslan/oro inte var 

signifikant. Således betyder detta att kognitiv ängslan/oro vid tävlingssammanhang 

motsvarades av lågt självförtroende. 

 

Tävlingsrelaterad ängslan/oro i relation till typ av motivation  

Tre multipla regressionsanalyser genomfördes i syfte att undersöka om det går att 

predicera den tävlingsrelaterade ängslan/oron utifrån typ av motivation. Genom en 

första regressionsanalys med somatisk ängslan/oro som beroende variabel framkom att 

varken Inre motivation, Yttre motivation eller Amotivation var signifikanta prediktorer 

och att modellen förklarade noll procent av variationen i somatisk ängslan/oro.  
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När det däremot gäller den kognitiva ängslan/oron förklarade modellen 12,0 % av 

variationen i kognitiv ängslan/oro vid tävling (F3,50=3,31, p=0,027). Endast Amotivation 

var en signifikant prediktor och vägde också tyngst vid prediceringen av den kognitiva 

ängslan/oron (β=0,33, t52=2,38, p=0,021). Detta betyder att man med hjälp av 

fastställandet av grad av amotivation hos spelaren, till viss del kan predicera den 

kognitiva ängslan/oron vid tävling. Där den partiella korrelationen hos prediktorn 

Amotivation var 0,32 och den semipartiella var 0,31. Vilket betyder att variationen i 

kognitiv ängslan/oro inför tävling till 9,6 % unikt kan förklaras genom att spelaren 

känner brist på motivation. Värt att nämna här är däremot att det i tillhörande 

korrelationstabell återfanns ett signifikant samband mellan kognitiv ängslan/oro och 

yttre motivation på r=0,25 (p=0,035).  

 

Liknande resultat framgick genom regressionsanalys med Självförtroende som beroende 

variabel (utifrån CSAI-2R). Regressionen var signifikant (F3,50=3,35, p=0,026) och 

modellen förklarade 12,0 % av variationen i självförtroende. Endast Amotivation var 

signifikant prediktor (β=-0,36, t52=-2,56, p=0,013) som också vägde tyngst vid 

prediceringen av självförtroende inför tävling. Den partiella korrelationen hos 

prediktorn Amotivation var 0,34 och den semipartiella var 0,33. Således förklaras 

variationen i självförtroende inför tävling unikt 10,9 % genom att spelaren känner brist 

på motivation. 

 

I rent explorativt syfte genomfördes korrelationsanalyser mellan tävlingsrelaterad 

ängslan/oro och de olika undergrupperna i inre och yttre motivation. Korrelationerna 

mellan somatisk ängslan/oro, kognitiv ängslan/oro samt självförtroende och de olika 

inre motivationsfaktorerna Att kunna någonting, Att uppnå någonting, Att känna 

stimulans samt den totala inre motivationen var icke-signifikanta.  

 

När det gäller den yttre motivationen och de olika motivationsfaktorerna Identifikation, 

Intern reglering och Extern reglering återfanns ett signifikant positivt samband mellan 

Extern reglering och somatisk ängslan/oro (r=0,32, p<0,05) samt kognitiv ängslan/oro 

(r=0,32, p<0,05), vilket betyder att de som drivs av extern reglering visar högre nivåer 

av tävlingsrelaterad ängslan/oro – både somatisk och kognitiv sådan.  

 
Samband mellan demografisk data och motivation samt tävlingsrelaterad ängslan/oro  

En korrelationsanalys genomfördes mellan de demografiska variablerna och de olika 

motivationstyperna samt tävlingsrelaterad ängslan/oro (Tabell 2). Analysen visade 

bland annat på ett negativt signifikant samband mellan inre motivation och det faktum 

att idrottaren hade ett yrke vid sidan av idrotten. Detta signifikanta samband återfanns 

hos gruppen som helhet och hos kvinnorna, men inte hos männen. Vidare visade 

analysen på ett negativt signifikant samband hos kvinnorna mellan yttre motivation och 

det faktum att idrottaren utövade idrotten som sitt yrke. Ett positivt signifikant samband 

fanns hos männen mellan amotivation och det faktum att de hade ett yrke eller studerade 

vid sidan av idrotten. Hos kvinnorna visades ett positivt signifikant samband mellan 

amotivation och erfarenhet (Tabell 2). 

 

Dessutom återfanns för gruppen som helhet ett negativt signifikant samband mellan 

både somatisk- och kognitiv ängslan/oro och ålder, samt mellan kognitiv ängslan/oro 

och det faktum att idrottaren utövade idrotten som sitt yrke. Hos männen återfanns även 
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ett positivt signifikant samband mellan den kognitiva ängslan/oron och det faktum att de 

hade ett yrke eller studerade vid sidan av idrotten (Tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Korrelationer mellan de demografiska variablerna och SMS samt CSAI-2R. 

 

 
Kön Ålder Idrott som yrke Annat yrke / Student Erfarenhet 

 

Samtliga 
 

n=54 

Samtliga 
 

n=54 

Kvinnor 
 

n=25 

Män 
 

n=29 

Samtliga 
 

n=54 

Kvinnor 
 

n=25 

Män 
 

n=29 

Samtliga 
 

n=54 

Kvinnor 
 

n=25 

Män 
 

n=29 

Samtliga 
 

n=54 

Kvinnor 
 

n=25 

Män 
 

n=29 

Total inre motivation 0,09 0,22 0,23 0,26 0,07 -0,02 0,19 -0,29* -0,44* -0,21 0,19 0,11 0,26 

Att kunna någonting -0,13 0,17 0,17 0,13 0,11 -0,04 0,10  -0,28* -0,43* -0,11 0,11 0,15 0,05 

Att uppnå någonting 0,14 0,17 0,22 0,20 -0,03 -0,06 0,10 -0,19 -0,19 -0,23 0,14 0,05 0,24 

Att känna stimulans 0,23 0,13 0,01 0,28 0,07 0,11 0,25 -0,14 -0,19 -0,16 0,18 -0,02 0,33 

 

    
  

  
  

  
  

  
  

Total yttre motivation 0,29* -0,17 0,10 -0,23 -0,25 -0,62** 0,07 0,04 -0,03 0,08 -0,10 0,15 -0,17 

Identifikation  0,37** -0,15 0,03 -0,17 -0,32* -0,50* 0,03 -0,09 -0,21 0,01 -0,02 0,15 -0,05 

Intern reglering 0,07 -0,08 0,20 -0,19 -0,10 -0,43* 0,05 0,11 0,15 0,08 -0,07 0,19 -0,17 

Extern reglering 0,31* -0,20 -0,02 -0,22 -0,24 -0,52** 0,09 0,06 0,001 0,09 -0,15 -0,01 -0,18 

 

    
  

  
  

  
  

  
  Amotivation 0,14 0,08 0,23 0,04 -0,25 -0,19 -0,22 0,17 -0,01 0,39* 0,19 0,41* 0,09 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

Kognitiv ängslan/oro 0,46*  -0,37* -0,33 -0,31  -0,45* -0,35 -0,29 0,13 -0,20 0,56** -0,26 -0,29 -0,14 

Somatisk ängslan/oro 0,32*  -0,31* -0,25 -0,29 -0,21 -0,19 0,02 -0,12 -0,29 0,08 -0,25 -0,22 -0,24 

Självförtroende  -0,28* 0,23 0,15 0,20 0,37* 0,18 0,34 -0,20 0,04 -0,42* 0,17 0,13 0,13 

 
    

  
  

  
  

  
  

  

            *  = signifikant på 0,05%-nivån     ** = signifikant på 0,01%-nivån 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv undersöka tävlingsrelaterad 

ängslan/oro och olika motivationsmönster hos lagidrottare på elitnivå, samt att 

undersöka möjligheten att predicera den tävlingsrelaterade ängslan/oron utifrån typ av 

motivation. Vidare genomfördes korrelationsanalyser med faktorerna kön, ålder, 

erfarenhet och det faktum att idrotten utövas som ett yrke eller som en syssla vid sidan 

av ett annat yrke. Detta i syfte att undersöka eventuella samband mellan de olika 

variablerna. 

 

Inre och yttre motivation samt amotivation ur ett genusperspektiv  

Utifrån resultaten i föreliggande studie visar gruppen som helhet en högre grad av inre 

motivation i jämförelse med yttre motivation och mycket låg grad av amotivation, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning (Wang och Biddle, 2001). Vidare återfinns en 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnorna i högre grad drivs av yttre 

motivation i jämförelse med männen. Mer specifikt skattade kvinnorna högre på 

motivationsfaktorerna Identifikation och Extern reglering. Hypotes (i) fick således inte 



11 

 

stöd och dessa resultat ligger heller inte i linje med tidigare studier, där resultat visar att 

kvinnorna hade lägre grad av extern reglering i jämförelse med männen (Fortier, et al., 

1995; Gillet & Rosnet, 2008; Pelletier et al., 1995).  

 

Anledningen till att resultaten inte visade på samma könsskillnader i motivation vilket 

flera tidigare studier gjort, kan bero på det faktum att elitidrottarna i denna studie även 

hade en syssla vid sidan av idrotten. Det vill säga att de inte ägnade sig åt idrotten på 

heltid. Dessutom var idrottarna i exempelvis Chantal et al:s. (1996) studie aktiva i 

individuella idrotter. Att idrottarna i denna studie var lagidrottare kan således ha 

bidragit till de avvikande resultaten. Enligt exempelvis Gillet och Rosnet (2008) 

upplever lagidrottare generellt mindre autonomi än vad idrottare i individuella sporter 

gör, vilket således skulle kunna ha en hämmande inverkan på den inre motivationen 

(Deci & Ryan, 1985).  

 

Dessutom var det flera av idrottarna som inte ansåg att idrotten var deras yrke – hela 

67,0 % - och det fanns en stor skillnad mellan kvinnor (8,0 %) och män (55,2 %). De 

individer som i denna studie inte såg idrotten som sitt yrke, visade sig till större grad 

drivas av motivationsfaktorn Identifikation. Det betyder att dessa individer utövar sin 

idrott av egen vilja och att de till exempel känner att idrottandet blir en del av den 

personliga utvecklingen (Ryan, Connell & Grolnick, 1990, refererade i Pelletier et al. 

1995). Vidare visade resultaten en skillnad mellan kvinnor och män, där de kvinnor som 

ansåg att idrotten var deras yrke till större grad drevs av yttre motivation. Någonting 

som visar på att dessa resultat går i linje med Deci och Ryans (1985) CET. Det vill säga 

att de individer som ser idrotten som sitt yrke, till viss grad kan komma att motiveras av 

de pengar och den framgång som en karriär inom idrotten bär med sig. 

 

Samtidigt visar resultaten att de som inte har ett yrke eller studerar vid sidan av idrotten 

visar en något högre grad av motivationsfaktorn Att kunna. Det vill säga att de drivs av 

tillfredsställelsen av att lära sig, försöka förstå eller utforska någonting nytt (Vallerand 

& Blais, 1987, refererade i Vallerand et al., 1989). Även om det endast var en person 

som såg idrottandet som sitt yrke och som samtidigt inte hade en annan syssla vid sidan 

av, kan detta indikera att denna person upplever att lönen som idrotten ger, i enlighet 

med CET (Deci & Ryan, 1985) är en större motivationsfaktor än vad den är för övriga 

spelare. Samtidigt som denna individ inte inhämtar ny kunskap ifrån andra områden så 

som ett jobb eller studier skulle kunna medföra. 

 

Tävlingsrelaterad ängslan/oro ur ett genusperspektiv  

När det gäller den tävlingsrelaterade ängslan/oron visar det sig att kvinnor känner mer 

ängslan/oro innan tävling än vad männen gör. Detta gäller både den somatiska och 

kognitiva ängslan/oron, vilket betyder att inte heller hypotes (ii) fick stöd. Däremot 

visar kvinnorna, i linje med tidigare studier (exempelvis Swain & Jones, 1991) sämre 

självförtroende i jämförelse med männen. Detta kan bero på det negativa sambandet 

mellan den kognitiva ängslan/oron och självförtroendet (Martens et al., 1990). Det som 

är annorlunda i föreliggande studie är att kvinnorna ligger högre även på den somatiska 

ängslan/oron till skillnad ifrån Swain och Jones (1991) studie, där ingen skillnad 

återfanns och i Cox et al:s. (1999) studie där kvinnorna till och med låg lägre i 

jämförelse med männen i den uppskattade somatiska ängslan/oron. Dessa diversifierade 

resultat bidrar till att en generalisering om ett föreliggande samband mellan kön och 
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tävlingsrelaterad ängslan/oro försvagas och att andra faktorer således bör spela in i fråga 

om graden av tävlingsrelaterad ängslan/oro. 

 

I denna studie visade sig åldern vara en möjlig sådan faktor, eftersom ett signifikant 

samband återfanns i gruppen som helhet mellan ålder och tävlingsrelaterad ängslan/oro. 

Resultaten visar att ju äldre idrottaren är desto mindre är den tävlingsrelaterade 

ängslan/oron samtidigt som självförtroendet är starkare. Medelvärdet för kvinnornas 

ålder i denna undersökning var lägre än männens, vilket således kan ha kommit att 

påverka den ovan nämnda skillnaden mellan kvinnor och män i tävlingsrelaterad 

ängslan/oro och i självförtroende. En orsak till detta skulle kunna vara det faktum att 

männen hade större erfarenhet av idrotten på elitnivå än vad kvinnorna hade 

(exempelvis hade endast 12,0% av kvinnorna mer än 6 års erfarenhet i jämförelse med 

34,5 % av männen). Resultaten i denna studie kan antyda att ökad erfarenhet, det vill 

säga fler antal år på elitnivå gör att den tävlingsrelaterade ängslan/oron (framför allt den 

kognitiva ängslan/oron) minskar. 

En annan faktor skulle kunna vara frågan om individen ser idrotten som sitt yrke eller 

inte. Resultaten i föreliggande studie visade nämligen att de som angav att idrotten var 

deras yrke hade en lägre grad av kognitiv ängslan/oro och bättre självförtroende än de 

som inte såg idrotten som sitt yrke, oavsett kön. I denna studie var det som tidigare 

nämnts endast två av kvinnorna (8,0 %) som angav att idrotten var deras yrke (i 

jämförelse med 55,2 % av männen), vilket således också skulle kunna påverka 

könsskillnaden i graden av tävlingsrelaterad ängslan/oro i denna studie. 

 

Relationen mellan tävlingsrelaterad ängslan/oro och motivation  

Föreliggande studie visades inte kunna predicera tävlingsrelaterad ängslan/oro utifrån 

graden av inre respektive yttre motivation. Inga aspekter av motivation kunde predicera 

den somatiska ängslan/oron, vilket betyder att hypotes (iii) heller inte fick stöd. Detta 

kan bero på att den somatiska ängslan/oron i enlighet med the Multidimensional State 

Anxiety Theory (Martens et al., 1990) i realiteten utgör samma fysiologiska 

mekanismer som arousal. Således går frågorna som mäter den somatiska ängslan/oron i 

mätverktyget (CSAI-2R) helt i linje med beskrivningen av de fysiologiska mekanismer 

som definierar arousal. Så som exempelvis ökat pulspåslag och muskelspänningar. 

Enligt Lavallee et al. (2004, refererade i Lundqvist, 2006) är arousal en fysiologisk 

mekanism vilken i likhet med motivation ger energi, drivkraft och styrning inför en 

prestation. Således är arousal någonting som alla idrottare borde uppleva i någon form 

inför en viktig prestation. Detta kan i sin tur ha bidragit till svårigheterna i denna studie 

med att hitta starka prediktorer för den somatiska ängslan/oron.  

 

Däremot visade resultaten i föreliggande studie att idrottarens grad av amotivation är en 

signifikant prediktor för grad av kognitiv ängslan/oro och självförtroende vid tävling. 

Detta skulle kunna tyda på att vissa individer i och med den kognitiva ängslan/oron 

känner sig så olustiga inför tävling att de till slut har svårt att hitta motivationen till att 

fortsätta. Samtidigt kan det dåliga självförtroendet bidra till att individen tvivlar så 

mycket på sin egen förmåga att denne börjar ställa sig frågan om det är någon idé att 

överhuvudtaget fortsätta med idrottandet. Just det faktum att känna sig inkompetent och 

känna att man inte har kontroll över det man gör kan enligt Deci och Ryan (1985) vara 

en förklaring till uppkomsten av amotivation. Däremot visar inte resultaten i denna 
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studie huruvida det är så att de som känner hög grad av kognitiv ängslan/oro och som 

har dåligt självförtroende vid tävling tappar motivationen på grund av detta eller om det 

är andra faktorer som bidrar till själva bristen på motivation och som samtidigt gör att 

spelaren känner extra stark kognitiv ängslan/oro och dåligt självförtroende inför en 

tävlingssituation. 

 

Vidare framkom att de som drivs av extern reglering har en högre nivå av både kognitiv 

och somatisk ängslan/oro vid tävling. Kvinnorna i denna studie hade högre grad av både 

extern reglering och tävlingsrelaterad ängslan/oro i jämförelse med männen. Däremot 

framgår inte ifall det är eventuella skillnader i könsstereotypa egenskaper som bidrar till 

sambandet mellan extern reglering och högre grad av tävlingsrelaterad ängslan/oro eller 

om det de facto finns ett liknande samband oberoende av kön. Tidigare forskning 

(Hammermeister & Burton, 2001) menar på att rädslan för att misslyckas och för vad 

andra ska tycka om ens prestation är en faktor som skapar ängslan/oro inför tävling. 

Samtidigt menar Ryan, Connell och Grolnick (1990, refererade i Pelletier et al. 1995) 

att extern reglering kan uppkomma genom pressen av att man vill uppnå positiva eller 

undvika negativa konsekvenser i samband med en prestation. Således visar forskningen 

att extern reglering och tävlingsrelaterad ängslan/oro till viss grad uppkommer genom 

liknande situationella faktorer och kognitiva mekanismer. Något som skulle kunna 

förklara sambanden mellan de två faktorerna i denna undersökning. 

 

Slutligen visades att den kognitiva ängslan/oron var lägre hos de äldre. Detta kan ha sin 

förklaring i att om man som idrottare har varit med längre är man helt enkelt mer säker 

på sin kompetens. Är man yngre måste man fortfarande bevisa att man kan göra bra 

ifrån sig. Är man på sitt första år i elitserien kan en elitseriematch vara det största man 

har gjort i tävlingssammanhang. Har man däremot spelat några år i elitserien känns det 

inte lika stort och viktigt längre, då spelaren kanske också samtidigt spelar i landslaget. 

Samma indikationer återfinns genom andra resultat i denna studie, vilka antyder att 

ökad erfarenhet, det vill säga fler antal år på elitnivå gör att den tävlingsrelaterade 

ängslan/oron (framför allt den kognitiva ängslan/oron) minskar. Detta i likhet med 

Martens et al:s. (1990) beskrivning av hur ängslan/oron ökar när tävlingsmomentet är 

extra viktigt och om ovissheten om hur det ska gå är stor. Dessutom kan det vara så att 

de äldre spelarna har varit med så länge att de fått arbeta med olika mentala metoder för 

att avhjälpa en besvärande ängslan/oro inför tävling, vilket skulle kunna vara orsaken 

till att de inte längre reagerar lika starkt.  

 
Metoddiskussion 

Det faktum att den tävlingsrelaterade ängslan/oron påverkas av så många kringliggande 

faktorer, så som exempelvis den typ av perfektionism, där individens självkänsla står 

och faller med själva prestationen (Koivula et al., 2001; Martinent et al., 2010) eller 

utfallet av en tidigare prestation (Fair & Silvestri, 1992), kan ha bidragit till 

svårigheterna med att finna liknande samband som tidigare studier i fråga om 

motivation och tävlingsrelaterad ängslan/oro. Däremot återfanns i föreliggande studie 

korrelationen mellan kognitiv ängslan/oro och yttre motivation. Ett resultat som går i 

samma riktning som tidigare studier, där man kommit fram till det negativa sambandet 

mellan tävlingsrelaterad ängslan/oro och inre motivation (Cecchini, et al., 2004; 

Cecchini et al., 2005; Stavrou, 2008). Mätverktygen i dessa undersökningar varierade 

dock, vilket gör att exakta jämförelser inte heller går att göra. Samtidigt som alla studier 

http://www04.sub.su.se:2254/ids70/p_search_form.php?field=au&query=cecchini+jose+a&log=literal&SID=v107kffc29vpg1f53oht3o4fr3
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inte använder sig av Martens et al:s. (1990) uppdelning i den kognitiva och den 

somatiska delen av den tävlingsrelaterade ängslan/oron. 

 

Vidare kan resultaten i föreliggande studie ha påverkats av att motivationen kan komma 

att förändras över tid och att dagsformen kan avgöra hur idrottarna skattar motivationen 

just för dagen. Samtidigt menar Fair och Silvestri (1992) att en individ efter en bra 

prestation kommer att uppleva högre välmående och uppvisa en högre inre motivation 

jämfört med om denne hade misslyckats med prestationen. En dålig prestation skulle 

därför kunna bidra till att självförtroendet inför nästkommande prestation sjunker. Detta 

skulle i sin tur enligt the Multidimensional State Anxiety Theory (Martens et al., 1990) 

kunna bidra till ökad ängslan/oro inför den kommande prestationen. Det skulle således 

vara viktigt att i kommande studier beakta hur idrottarna faktiskt presterade i den 

senaste matchen. 

 

Ytterligare en aspekt värd att nämna är den att frågeformuläret inte delades ut precis 

innan matchen, utan att deltagarna retroaktivt fick svara på frågor om hur de känt sig 

innan matchen. Vid samma tillfälle besvarade de också frågorna om varför de är aktiva i 

sin idrott. Detta innebär att de fick svara på frågor om ängslan/oro retroaktivt medan 

motivationsfrågorna besvarades i nutid. Om samtliga frågor hade besvarats precis innan 

matchen hade sambandet mellan den tävlingsrelaterade ängslan/oron och motivation 

eventuellt kunnat se annorlunda ut.  

 

En annan begränsning i föreliggande studie skulle kunna vara det låga antalet deltagare. 

Antagligen skulle ett större stickprov ge flera signifikanta resultat i de jämförelser som 

gjorts. Då deltagarantalet var litet, var det till exempel inte mer än en kvinna som 

ägnade sig åt idrotten på heltid, vilket betyder att fler deltagare hade kunnat bidra till 

större tillförlitlighet i de resultat som redovisats. Reliabiliteten och validiteten anses 

dock vara god i föreliggande studie, då de använda mätverktygen visat på hög 

reliabilitet och validitet i flera tidigare studier, samtidigt som Chronbach’s alfa i denna 

studie visade på goda resultat.  

 

Avslutande reflektioner 

I syfte att generera effektiva verktyg för att minska den tävlingsrelaterade ängslan/oron, 

vilken kan komma att påverka prestationen negativt, bör framtida forskning vidare 

undersöka de möjliga påverkansfaktorerna; det vill säga de olika situationella faktorer 

och kognitiva mekanismer som kan uppstå i tävlingssammanhang. En intressant aspekt 

framtida forskning skulle kunna undersöka vidare är sambandet mellan brist på 

motivation och den kognitiva ängslan/oron. Det vill säga att de idrottare som visar 

högre amotivation också visar högre kognitiv ängslan/oro inför tävling. Kan den 

kognitiva tävlingsrelaterade ängslan/oron helt enkelt bidra till amotivation? Om så är 

fallet, skulle det vara intressant att arbeta med att sänka den tävlingsrelaterade 

ängslan/oron hos de individer som uppvisar både amotivation och hög grad av kognitiv 

ängslan/oro för att se om de blir mer motiverade allteftersom de inte i lika hög grad 

störs av den kognitiva ängslan/oron inför tävling. 
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