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Abstract   

A global race between countries for the most valuable medals has triggered the demand of the athletes 
even more than before. To cope with the increased pressure the athletes not only need physical but 
also mental strength. Athletes and coaches stresses the importance of motivation to build the mental 
strength that is needed. This study researched Swedish wrestling and was built on eight elite wrestlers 
thoughts and experiences regarding motivation. The goal was to examine these experiences in relation 
to the athletes ongoing athletic career and goal achievement. The study started as a working project 
from the Swedish Wrestling Association and their purpose was to study the athletes road to becoming 
wrestlers at the highest levels of the game. Qualitative data form the eight elite wrestlers was gathered 
from interviews with questions regarding their journey from starting with wrestling to becoming 
athletes at the highest level of the game. The respondents ages varied from 19 to 31 and during the 
interviews they had to reflect on the subjects at hand. Results of the study pointed out the importance 
of high objectives and the self belief that is necessary to become the best in the world. The athletes that 
participated in the study also felt the need for interim goals to push forward and pinpointed all the 
sacrifices that is key to succeed at the highest level of international wrestling. The paper also discusses 
three key psychological needs within the Self-Determination theory connected with the athletes 
experiences. The essential need to be apart of something larger, be able to influence their own 
existence and also be pushed to limits where development occur but not surpass their own ability. As a 
conclusion this study tries to give answers to how the athletes stay motivated in the ever-changing 
sports climate. 

Nyckelord: Brottning, Elitidrott, Motivation, Måluppfyllelse, Psykologiska behov 

Keywords: Elite sport, Goal achievement, Motivation, Psykological needs, Wrestling  
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Inledning   

En global kapprustning sker inom elitidrotten och har inneburit en ökad elitsatsning 

och ännu större konkurrens för idrottarna. Allt fler länder vill vara med och tävla om 

dom mest åtråvärda medaljerna, vilket har skapat en trend där många nationer gör 

stora investeringar för att optimera idrottarnas förutsättningar. Svensk idrott har 

historiskt sett fokuserat mer på bredd- och motionsidrott än elitidrott vilket har 

inneburit att elitidrotten hamnat i skuggan. Anledningen kan vara att breddidrotten 

anses vara mer samhällsnyttig och hälsosam för människan. Skillnaden har även 

speglat sig i svensk idrottsforskning där det finns det ett stort antal studier om 

breddidrott men studier angående elitidrottens utformning och förutsättningar är 

förhållandevis få (Norberg, 2012).  

 

Människan är skapad för att vara aktiv och för aktiviteter krävs ansträngning, energi, 

fokus och en stark disciplin. Faktum är att idrott och träning kräver motivation och 

utan den är det sannolikt att den mest talangfulla utövaren inte når sin fulla potential 

(Ryan och Deci, 2007). För att idrottaren ska kunna prestera och utvecklas krävs balans 

och välmående. Motivation behövs för att utveckling ska ske och för att idrottaren ska 

kunna prestera bra. Den inre motivationen skapas genom miljön, tränaren och en 

upplevelse av självständighet, vilka alla är centrala delar för idrottaren (Hassmén, 

Hassmén & Plate, 2003). Idrottsutövare ställs mot många utmaningar i strävan efter 

att bli så framgångsrika som möjligt. Gould (1982) menar att vägen till topprestation 

är fylld av många timmars träning, stress och ångest inför tävlingar. För att klara dessa 

utmaningar krävs inte bara fysisk uthållighet och talang, utan även en psykisk styrka. 

Det blir således inte en överraskning att elitidrottsutövare och tränare understryker 

väsentligheten av motivation inom idrotten.  

 

Studier inom idrottsforskning visar på att inre motivation kan vara skillnaden mellan 

framgång och misslyckande (Sarkar & Fletcher, 2014). I studien står brottning i fokus 

vilket är en individuell idrott som kräver ett starkt psyke. Det krävs mod att ställa sig 

emot en motståndare av högre rang, tävlingsinstinkt att aldrig ge upp trots skador, 

integritet att ta sig till tävlingsvikten samt att bibehålla ett lugn och självkontroll vid 

tillfällen av motgångar (Curry, 2008). Enligt Adeyeye, Vipene, och Asak (2013) 
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benämns motivation som en faktor som har en direkt påverkan på idrottarens 

framgångar då de styr den tid och ansträngning som är nödvändig för att nå sina mål 

och överkomma idrottsliga utmaningar. Detta går hand i hand med de specifika 

kvalitéer som Curry (2008) beskriver att brottningen kräver av utövarna för att tävla 

på högsta nivå. Kvalitéerna som tidigare beskrivits är mod, tävlingsinstinkt, integritet, 

ett lugn och självkontroll. 

 

Brottning är en liten idrott jämförelsevis med andra individuella idrotter som 

exempelvis friidrott, simning och gymnastik. Dock var Budo och Kamsportförbundet, 

där brottning är inkluderat, det specialförbund som tog flest antal medaljer under 

senaste mästerskapssammanhanget (Riksidrottsförbundet, 2017). Svensk idrott har 

under de senaste åren uppmärksammat hur allt fler idrottare väljer att avsluta sitt 

utövande i unga åldrar (Riksidrottsförbundet, u.å). Detta problem har även speglat sig 

inom svensk brottning där bara ett fåtal utövare väljer att satsa mot landslaget (S. 

Lund, personlig kommunikation, 2 februari 2018). Uppdagandet ledde till syftet att 

undersöka vilka individer som väljer att satsa mot svenska landslaget i brottning. 

Svenska Brottningsförbundet kommer kunna använda studien i sitt arbete för att 

skapa goda prestationsmiljöer för sina aktiva brottare och kan involvera materialet i 

Svenska Brottningsförbundets elitutvecklingsplan (S. Lund, personlig 

kommunikation, 23 maj 2018). Underlaget kommer även kunna användas som 

riktlinje för ledare och/eller förbund att utveckla en mer motivationsfrämjande miljö 

där brottaren kan fostras och utvecklas till att nå fulla möjliga potential.  

 

Problemområdet kommer att studeras utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv som 

innebär att studera de processer som människan skapar kunskap inom och formas via 

(Pedagogiska institutionen, 2018). Den sociala och kulturella kontexten som de 

svenska landslagsbrottarna fostras inom är skapad genom de värderingar, normer och 

regler som byggts upp inom svensk brottning.  
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Syfte och frågeställningar   

Studiens övergripliga syfte är att undersöka hur U-23 och senior landslagsbrottare 

motiveras till fortsatt satsning. Mer djupgående kommer studien fokusera på 

upplevelser som bidragit till utövarnas elitsatsning, samt utforska miljöns betydelse 

för motivation och prestation på elitnivå. Studiens frågeställningar är:  

  

• Hur motiveras U-23 och senior landslagsbrottare inom svensk brottning?   

• Hur påverkar miljön idrottarnas elitsatsning?  

• Hur håller sig U-23 och senior landslagsbrottare motiverade vid motgångar i 

karriären? 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I kommande del redogörs den teori som använts i analysen för att svara på studiens 

frågeställningar. Då syftet är att undersöka motivation som en påverkan på ett fortsatt 

elitidrottssatsande blir det därav av betydelse att uppmärksamma tidigare forskning 

som behandlar motivation på elitnivå. Det kommer undersökas i relation till 

pedagogiska processer inom det idrottsliga området. 

 

Self-determination theory (SDT)  

Det finns olika skäl till varför varje idrottare väljer att utöva sin idrott. Det kan vara 

sökandet av nya upplevelser och känslor. Det kan vara att försöka övervinna 

komplicerade färdigheter eller för att besegra utmaningar. I dessa avseenden söker 

idrottare efter vissa mål, som exempelvis kan vara att ha roligt eller att utvecklas. Med 

utgångspunkt i detta hamnar fokus på “Self-determination theory” och att mål drivs av 

tre psykologiska behov, som är speciellt avgörande i människans agerande. Dessa är 

autonomi, kompetens och samhörighet (Ryan och Deci, 2007). Studien utgår från ett 

idrottspedagogiskt perspektiv och starka samband ses mellan perspektivet och de 

psykologiska behoven som redogörs inom teorin. Autonomi och kompetens kopplas 

ihop med pedagogikens lärandemiljöer, då det förespråkar en miljö för individens 

lärande och självutvecklande. Lärande är bland annat en typ av effektprocess som man 
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inom den pedagogiska sidan studerar. Frågeställningar som under forskningen kan 

dyka upp är exempelvis hur värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår inom 

idrotten. En ytterligare koppling ses mellan behovet av samhörighet och den 

pedagogiska disciplinen eftersom man utvinner kunskap genom de 

sammansättningarna som människor formas i och förändras utifrån olika sociala 

kontexter. 

 

Som nämnt ovan innebär SDT att individer från första början har behov av autonomi, 

kompetens och samhörighet. Det betyder att anledningen till varför individer väljer att 

delta, anstränga sig eller fortsätta med en aktivitet kan vara klassificerade som ett 

sammanhängande beteende av självbestämmande. Det anses vara väsentligt att dessa 

behov uppfylls för att underlätta faktorer som självkänsla, självmotivation, social 

utveckling och personligt välmående. Kompetens reflekterar behovet av att förstå vår 

kapacitet genom att utförandet sker effektivt och inte på ett sätt som överstiger vår 

förmåga. Autonomi representerar behovet av förståelse och att vi bär ansvaret för våra 

egna handlingar. Behovet av samhörighet företräder behövligheten att känna en stadig 

och säker känsla av att tillhöra något. Enligt SDT kommer vi människor att söka oss 

till aktiviteter och erfarenheter som kommer gynna dessa tre behov (Ryan och Deci, 

2000).   

 

Inre motivation  

Två begrepp som har en betydande roll kopplat till teorin är inre och yttre motivation. 

De tre behoven som blir beskrivna i teorin går att koppla till den inre motivationen då 

en uppfyllelse av dessa genererar en så kallad inre drivkraft. Konstruktionen beskrivs 

som en inre motivation med en naturlig tendens till integrering, behärskning, spontant 

intresse och utforskning som viktiga nödvändigheter för en kognitiv och social 

utveckling. Detta representerar vidare en huvudsaklig källa till nöje, glädje och 

livskraft genom hela livet (Ryan och Deci, 2000).   

  

Inre motivationen är nä man utför något som ger en känsla av trivsamhet, glädje eller 

gör något som är ett starkt intresse. Den inre motivationen upplevs ha ett naturligt 

ursprung till lärande och utveckling som på ett fostrande sätt blivit inlärt av föräldrar, 
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tidigare generationer, tränare och andra coacher. Motivationen beskrivs som en 

koppling mellan utförandet och aktiviteten som genererar i personlig tillfredsställelse. 

Att människor med stark inre motivation drivs av glädjefyllda handlingar eller 

utmaningar snarare än exempelvis extern belöning (Ryan och Deci, 2000). 

  

När det diskuteras om inre motivation kopplat till idrott och träning är det tydligt att 

forskare tillsammans instämmer om att idrottare huvudsakligen drivs av inre 

motivation. I en studie angående individers involvering och engagemang i individuella 

idrotter och övriga träningsaktiviteter, visade resultat att deltagare involverade i idrott 

var signifikant mer inre motiverade än övriga träningsformer, där det överlag visade 

sig vara mer vanligt att motiveras av yttre faktorer (Frederick och Ryan, 1993).   

  

Yttre motivation  

Till skillnad från den inre motivationen benämns yttre motivation som något som 

skapar fördelar för individen, som belöningar i form av pengar och andra positiva 

utlåtanden (Ryan & Deci, 2000). Inom SDT frångår man konceptet att ställa den inre 

motivationen mot den yttre. Man menar att människan får motivation från en rad olika 

platser både inifrån och utifrån samtidigt och att dessa faktorer tillsammans skapar 

den slutliga kvalitén av människans motivation (Ryan & Connell, 1989). Inom SDT 

använder man sig av ett annorlunda synsätt huruvida den yttre motivationen 

härstammar från eller reflekterar människan och handlar om hur självstyrande 

motivationen är. Det diskuteras att den yttre motivationen varierar angående dess 

autonomi, där det beskrivs att vissa former av yttre motivation är väldigt viljestyrt och 

självstyrande medans andra delar upplevs som mer externt påverkat. Tankesättet 

ledde till formandet av organismic integration theory (OIT) vilken är en underteori 

inom SDT. Teorin urskiljer motivationens kvalité utifrån en uppfattad kausalitet som 

sträcker sig från att vara väldigt autonom till starkt kontrollerande. Användandet av 

underteorin gör det möjligt att beskriva hur de externt refererade tilldragelserna kan 

internaliseras och användas på ett sådant sätt att de av naturen blir mer autonoma 

eftersom att de tillgodoser de interna istället för de externa målen (Deci & Ryan, 1985).   

Faktum är att när idrotten övergår till fokus på pengar, mästerskapstitlar, medaljer och 

massmedia blir motivationen yttre baserad. Det kan då uppstå saker som att idrottaren 

inte längre känner glädje till själva idrotten, utan mer känner en press då drivkraften 
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leds av de externa belöningarna (Vallerland och Bissonnette, 1992). Ryan och Deci 

(2000) beskriver avslutningsvis att innehavande av inre motivation kan leda till goda 

resultat. Så länge en inre motivation är den huvudsakliga källan till motivation så finns 

det inget som är negativt med att även den yttre motivationen ökar. 

 

I en studie av Vallerland och Losier (1999) studeras self-determination theory. I sin 

studie visar dom på ett förslag på en integrativ analys av inre och yttre 

motivationsfaktorer inom idrott. Först och främst betonar de att sociala faktorer precis 

som framgång och misslyckande representerar starka faktorer till motivation inom 

idrott. De delar åsikt med tidigare forskning som tyder på att andra människor 

påverkar på vårt beteende, våra tankar och känslor. De menar att det applicerar sig på 

motivation, att den sociala miljön kan vara en stark påverkan på människan och dess 

prestation.   

 

En motiverande miljö 

I en studie av Fahlström, Gerrevall, Glemne och Linnér (2015) framhålls miljöns 

betydelse för en idrottares prestationsutveckling. De understryker att miljön har stor 

innebörd och poängterar vidare att just den miljön en idrottare befinner sig i ofta är 

komplex och omfattas bland annat av tränare och föräldrar (Fahlström et al., 2015). 

Fahlström (2011) beskriver även att miljön på många vis kan fungera som stöd men 

också kan ha en negativ effekt genom utslagningsfaktor när en idrottare hamnar i en 

situation där han eller hon måste fortsätta utvecklas eller sluta med idrotten.  

  

SDT framhäver press och kontroll istället för autonomi, som negativ påverkan på 

motivation eftersom de motarbetar de grundläggande psykologiska behoven. Enligt 

Grolnick, Deci, och Ryan (1997) beskrivs dessa behov som antingen uppfyllda eller 

försvagade genom interaktion mellan nyckelpersoner i ett socialt kontext. Kvalitén på 

dessa interaktioner blir således kvalitén på den miljön idrottarnas fostran, lärande och 

utveckling sker inom. En bra miljö kommer följaktligen främja en autonom motivation 

i den utsträckning som de stöder uppfyllandet av de tre behoven. För att främja en 

autonom motivation, måste personen/personerna som har makten att påverka andra 

att stödja självständighet (Grolnick, Deci och Ryan, 1997).   
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 I en longitudinell studie av Pelletier, Fortier, Vallerland & Brière (2001) visade sig 

stödet av föräldrar samt tränare vara gynnsamt för den autonoma motivationen hos 

konkurrenskraftiga och professionella idrottare, vilket i sin tur var positivt för fortsatt 

idrottande. Utifrån denna studie gjorde Gagné, Ryan & Bargmann (2003) en 

forskningsstudie med hypotesen att unga gymnaster skulle antas vara mer 

självständiga och motiverade när föräldrar och tränare var positivt inblandade med 

stöd för självständighet snarare än kontrollerande. Detta testades både gällande 

individuella skillnader och i relation till dagliga träningserfarenheter. Utfallet av 

studien stödjer STD:s förslag, att stöd av självständighet bidrar till att uppfylla de 

psykologiska behoven som är nödvändiga för att behålla en autonom motivation. Detta 

uppfylldes på båda prövningarna, först visade det sig att föräldrar och tränares stöd till 

självständighet kopplas ihop med en mer självständig motivation hos gymnasterna. 

För det andra, att dagliga inslag av positiva bemötanden under träning leder till ökat 

välmående (Gagné, Ryan & Bargmann, 2003) 

  

Från ungdoms- till elitidrott har tränaren en stor påverkan på beteende, mentalitet och 

känslomässiga reaktioner. Exempelvis påverkar tränarens roll utvecklingen av 

kompetens och självbestämmande. Mycket av den forskning som finns sammanlänkar 

tränarens sätt att ge feedback och idrottarens motivation. Forskningen indikerar på att 

kontinuerlig beröm och upplysning kopplas samman med ökad kompetens och en mer 

självstyrande motivation. Motsatsen till detta inträffar om tränaren gång på gång 

kritiserar och ignorerar idrottarens prestationer (Horn, 2002).  

  

Horn (2002) pekar på att tränaren i många fall anses vara en central orsak till huruvida 

idrottare lyckas med sin satsning eller inte. De visar att behovet av tillfredsställelse och 

motivation är antingen direkt eller indirekt under kontroll av tränaren eller ledaren. 

Mageau och Vallerland (2003) menar att relationen mellan idrottaren och tränaren i 

slutändan är en av de viktigaste faktorerna för idrottarens motivation (Mageau och 

Vallerland, 2003).  

 

Fahlström et al., (2015) visar i deras rapport “vägarna till landslaget” på resultat som 

framhåller att en bra tränare är en av de väsentligaste faktorerna till att lyckas, de visar 

även att tränarens mottagande är extra viktigt i perioder då det uppstår motgångar i 
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karriären. En viktig aspekt är att känna tillförlitlighet och att tränaren visar känsla av 

förståelse för att utövarna ska behålla motivationen vid svåra perioder. 

 

Metod  

Studien grundar sig på intervjuer med åtta elitaktiva brottare i svenska landslag. 

Intervjupersonerna är både kvinnor och män i åldrarna 19–31. Arbetet 

genomomfördes under 10 veckor från mars till början av juni 2018. 

  

Datainsamlingsmetod  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver kvalitativ metod som ett gynnsamt 

tillvägagångsätt när man ska förstå sig på intervjupersonerna och deras erfarenheter 

av verkligheten. Med anledning av detta valdes intervju som metod eftersom det 

genererar i ett djupare perspektiv hos intervjupersonerna. Det gör det även 

genomförbart att på ett omfångsrikt sätt få en detaljerad bild av intervjupersonernas 

perspektiv och tankar (Kvale och Brinkmann, 2014). Denna kvalitativa studie är byggd 

på semistrukturerade intervjuer vilket innebär enligt Bryman (2011) att de omfattar 

övergripande frågor som ger en följd att det kan uppfattas olikheter i svaren. Det 

beskrivs även som en strategi att bestämma över fokusområdet samtidigt som man ger 

respondenten en möjlighet att framhålla egna åsikter och komma med personliga svar. 

 

Bell (2016) beskriver flexibiliteten som en fördel med intervju. Responsen som avges 

under ett semistrukturerat samtal kan ge information som skriftliga svar inte kan 

avslöja. Det finns förutom det möjlighet till följdfrågor och att kunna ge reaktion på 

svaren. Dock finns det inte bara fördelar med intervju som nämnts ovan. Bell (2016) 

nämner ett antal nackdelar, varav en av kan vara tidsaspekten för både intervjuledaren 

och respondentens del. Ytterligare ett problem som kan uppstå med intervjuer är 

risken för skevheter (bias). Vilket kort innebär att intervjuledaren leder respondenten 

i en riktning på grund av ordval och väljer ut delar som stämmer överens med ens egna 

uppfattningar (Bell, 2016).  
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Inläsning på området motivation kopplat till elitidrott söktes i databaser som ”Sport in 

Society” och ”Sport, Education & Society”. Det söktes även efter kopplingar till 

motivationsteorier som self-determination theory där det uppkom en stor träffbild. 

När dessa eftersökningar gjordes användes sökord såsom ”Elite athletes”, ”Self 

determination theory”, ”Motivation”, ”Autonomy Support”, ”Motivational climate”. 

Forskningsartiklar som uppkom via dessa sökord användes för inläsning på området 

och ledde även fram till ytterligare relevant forskningslitteratur. 

 

Efter inläsning på tidigare forskning och annan relevant litteratur kunde 

forskningsprocessen inledas med skapandet av frågeställningar. Relevanta artiklar 

valdes ut som grund, vilket enligt Backman (2013) ger en översikt över det som tidigare 

blivit forskat på runt det valda ämnet. Det kan i sin tur indikera om det finns ett tydligt 

problem via kunskapsluckor på området. Efter genomgången av materialet skapades 

syftet och frågeställningarna för studien. Därefter började utformningen av en 

intervjuguide med det angivna syftet och frågeställningarna som utgångspunkt (se 

bilaga 1). Efter att intervjuguiden färdigställts och godkänts av handledare på 

universitet och extern handledare valdes respondenter ut. Till att börja med 

kontaktades ett antal via mejl (se bilaga 2). Mejlutskicken genererade inte i något svar 

överhuvudtaget och åtgärden blev istället att skicka SMS. I och med detta visade åtta 

stycken intresse för studien och besvarade med att de kunde tänka sig ställa upp. 

 

Intervjuguide  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver forskningsintervjun som en professionell dialog 

som bygger på vardagslivet genom ett arrangerat samtal. Det beskrivs som ett 

tillvägagångssätt som möjliggör utvinning av kunskap mellan intervjuledaren och 

respondenten på ett bredare spektrum än enkät. En semi-strukturerad intervju 

kännetecknas av att det finns ett antal utvalda teman med frågor redan på plats, men 

att det lämnas utrymme för andra ämnen som under intervjuns gång verkar 

intressanta. Intervjuguiden i studien innehåller tre olika teman med tillhörande frågor. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver väsentligheten att inleda med okomplicerade 

frågor, därav är det första temat i intervjuguiden “bakgrund” för att kunna förbereda 

respondenten med frågor som känns bekväma. Fortsättningsvis är de två andra 
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temana “motivation” och “prestation” med frågor som anpassas till detta och har 

använts som mall under intervjuerna.  

  

Urval  

Studiens urval är intervjupersoner som idag är aktiva elitbrottare. Urvalet består av 

åtta stycken av de bästa brottarna i landet som ingår i seniorlandslag eller U23 

landslag. Fördelen med att dessa personer i dagsläget är aktiva är att det skapar en 

relevans och ger studiens resultat en bild av det pågående läget. Eftersom att några av 

idrottarna varit aktiva ett antal år kan det även synliggöra insamlade erfarenheter och 

en bild av det som är aktuellt. Variationen av åldrar ger en ytterligare fördel då 

samhället är under ständig förändring där det kan vara av betydelse att få en nyanserad 

uppfattning. I urvalet av brottare finns erfarenheter av allt ifrån junior och senior 

mästerskap, SM, EM, VM och OS. Det finns en rad olika medaljörer inom varje kategori 

för både herrar och damer vilket styrker att studien är baserad på erfarenheter och 

upplevelser från de allra bästa landslagsbrottarna med mycket erfarenheter. De kan 

beskrivas som Kvale och Brinkmann (2014) benämner det, som experter inom ett visst 

område. Dock kan det skapa svårigheter för  

Intervjuprocessen då dessa idrottarna har en vana att svara på frågor angående tankar 

och känslor runt deras idrott. Intervjuledaren bör ge ett bevis på kunskap inom ämnet 

och personen i fråga. Då det kan anses som väsentligt att bli respekterad av 

respondenten och vara av betydelse att ses som en intressant person att föra en 

diskussion med (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

Genomförande  

Intervjuerna hölls via telefon då respondenterna var utspridda över hela Sverige och 

det inte räckte till med tid eller resurser för att besöka idrottarna. Intervjuerna gjordes 

utav studiens två forskare och delades upp lika. Kvale och Brinkmann (2014) nämner 

fysiska intervjuer som en bättre förutsättning för intervjuledaren att på ett djupare 

plan kunna tolka svaren mer personligt. Det skapar även fördelar att kunna tolka andra 

saker förutom språk, så som gester och kroppsspråk. Då alla intervjuer genomfördes 

via telefon möjliggjordes ej dessa förutsättningar, däremot nämner även Kvale och 

Brinkmann (2014) fördelar med en intervju via telefonsamtal. Det kan exempelvis vara 
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tryggheten som skapas hos respondenten ifall hen av någon anledning skulle känna sig 

osäker med intervjun. Det kan ge respondenten tillfälle att framhålla åsikter eller andra 

uttalanden som personen i ett fysiskt fall inte skulle uppleva sig trygg med (Kvale och 

Brinkmann, 2014).   

  

Vid inspelning av intervjuerna användes en mobil applikation, Call Recorder, för att 

spela in och spara intervjuerna. Call Recorder hade en prenumerationsfunktion som 

möjliggjorde att ingen tidsbegränsning eller begränsat antal samtal behövde tas med i 

beräkningarna. När samtalet avslutades sparades materialet i applikationen och 

skickas sedan via mejl för att säkerhetsställa materialet.  

 

Bearbetning av data  

Som utgångspunkt för analys av intervjuerna användes Kvale och Brinkmanns (2014) 

metod för meningskodning. Efter inspelning transkriberades materialet direkt, detta 

för att säkerhetsställa en god kvalité i transkriberingen. När transkriberingen var 

genomförd kodades materialet via dataanalys. Det innebär att forskaren läser igenom 

texten och utifrån det kodar relevanta avsnitt. I anslutning till kodningen skapades ett 

analysschema (se bilaga 3) för att på ett sammanhängande sätt skapa god överblick 

över samtliga intervjuer. Genom kodningen binds ett eller flera nyckelord ihop utifrån 

ett stycke text. Dessa nyckelord baserades på det som ansåg relevant i förbindelse med 

studiens frågeställningar. Det underlättar identifiering av väsentliga uttalanden och 

gav en möjlighet att bekantas med materialet på ett mer detaljerat plan och en tydligare 

överblick av vad som kan tänkas vara användbart. När det var gjort sammanställdes 

kodningen till kategorier som gav övergripande information. Att använda sig av 

kategorier som ersättning för nyckelord och koder genererar i en bredare uppfattning 

med mer begriplig och lättanalyserad information. Det förenklade även processen vid 

skapandet av en röd tråd genom att binda ihop väsentliga delar från intervjuerna med 

studiens huvudsakliga frågeställningar (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

Reliabilitet och validitet   

För att säkra kvalitén på studien bedöms reliabilitet och validitet. Dessa begrepp 

beskrivs som mått på tillförlitligheten och vilken standard forskningen innehar. 
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Validitet beskrivs som hur väl man mäter det som har som avsikt att mätas. De beskrivs 

även som hur replikerbar forskningsstudien är och tillsammans fungerar dessa två 

begrepp som ett mått på forskningens värde (Bryman, 2011).  

  

Då studiens genomförande bygger på det givna syftet och frågeställningarna blev det 

väsentligt att som en inledande del tänka igenom och överväga dessa. Validiteten 

tillgodosågs när intervju valdes som metod för datainsamling. Det ansågs vara viktigt 

att reflektera om intervju som metod bedömdes som lämplig för besvarande av syftet 

och frågeställningarna. Då det enligt Kvale och Brinkmann (2014) syftar till att skapa 

kännedom om beteende och upplevelser i olika skeenden ansågs detta vara ett motiv 

som styrker valet av en kvalitativ metod. Intervjuguiden byggdes med syftet och 

frågeställningarna i åtanke och under tiden frågorna skapades reflekterades de över 

huruvida de besvarar forskningssyftet. Intervjuguiden innehöll således frågor om 

områden som tagits fram under granskning av tidigare forskning. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att validiteten är beroende av hur väl motiverat den 

teoretiska hypoteser är. De beskriver även att tonvikt inte bör läggas på kontroll av 

slutprodukt utan att fokus bör riktas på kvalitetskontroll under alla stadier av 

forskningsprocessen. Det vilar således på forskarens skicklighet att under hela 

undersökningen ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka de resultat som 

framställs (Kvale och Brinkmann, 2014).   

  

Reliabiliteten i sig beskrivs i Kvale och Brinkmann (2014) anknyta till om 

intervjupersonernas svar alltid kommer vara samma eller förändras vid andra 

tidpunkter, alltså om forskningens resultat kan reproduceras. För att på bästa sätt 

tillgodose att studien innehöll en god reliabilitet undveks därför så kallade ledande 

frågor. Ledande frågor kan medföra en risk att svaret på intervjufrågorna påverkas av 

att frågan är ledande och blir därför inte fullt ut tillförlitlig. Av anledning till det 

undveks ledande frågor helt och hållet. 

 

Forskningsetiska hänsynstaganden 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver väsentligheten med att under 

forskningsprocessens gång ha de etiska riktlinjerna i åtanke och i synnerhet vid 
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utförandet av intervjustudier. Det etiska hänsynstagandet för denna studie har sin 

utgångspunkt i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig 

och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet beskriver 

individskyddskravet som ett grundläggande krav och som utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden. Det kan vidare förtydligas via fyra allmänna 

huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidalitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan kommer en beskrivning av dessa forskningsetiska krav från 

Vetenskapsrådet (2017) presenteras.  

  

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera om den berörda 

forskningen och den aktuella forskningens syfte. Forskaren ska även informera hur 

dessa uppgifter kommer att användas. De deltagande ska även informeras om den 

personliga involveringen i studien och vilka villkor som deltagandet sker på. 

Deltagandet presenteras även som frivilligt och rätt till att avbryta medverkan under 

vilken tidpunkt som helst finns. I denna studie uppfylldes detta krav genom att 

intervjupersonerna meddelades om studiens syfte i samband med förfrågan att delta 

(se bilaga 2). Det blev även i början av intervjun informerade om detta så de slutgiltigt 

kunde godkänna deltagandet.   

  

Samtyckeskravet “deltagare i studien har rätt till att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjupersonerna ska upplysas om rätten att 

självständigt styra över hur länge och vilka villkor deltagandet sker på. Det ska även gå 

att kunna avbryta medverkan under intervjuns gång utan att detta får negativa 

påföljder. Vid en avslutad medverkan ska det inte heller utsättas för olämplig 

påtryckning eller påverkan av forskaren. Även detta meddelades intervjupersonerna 

om inledningsvis för att slutligen ge ett godkännande.  

  

Konfidalitetskravet innebär ett hänsynstagande till intervjupersonernas 

personuppgifter. De ska ges största möjliga förtroende för att personuppgifter ska tas 

hand om på ett sådant sätt att obehöriga ej har tillgång till dem. I denna rapport 

stärktes detta krav genom att även här informera intervjupersonerna om deras 

anonymitet. Innan intervjun startade upplystes de om anonymiteten och att inga 

uppgifter eller svar kommer kunna kopplas till deras personliga identitet. Efter 
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intervjuerna och transkribering av materialen raderades telefonuppgifter, 

mejladresser och inspelade ljudfiler från forskarnas personliga tillhörigheter, så dessa 

inte skulle kunna spridas oavsiktligt. 

  

Nyttjandekravet tar hänsyn till att uppgifter som under intervjutillfällena samlats in 

endast får användas i forskningssyfte. Den data som samlats in får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga användningsområden. 

Intervjupersonerna meddelades angående detta och godkännande gavs innan 

intervjuerna startade.  

  

Resultat  

I denna del kommer studiens resultat redovisas genom att återge respondenternas 

uppfattningar och värderingar utifrån sammanställda intervjuer. För att tydliggöra 

resultaten och förenkla läsningen är avsnittet strukturerat i ordning med rubriker som 

är kopplade till studiens frågeställningar.  

 

Motivation  

Utifrån resultat från intervjuerna finns det tydliga argument för resultatmål som en 

drivande faktor. Som nämnts tidigare är dessa brottare de bästa i landet och har 

deltagit på ett antal mästerskap. Att ta medaljer på dessa mästerskap ses således som 

en motiverande aspekt. Majoriteten brottare beskriver OS-medaljer, EM- och VM-

medaljer som beteckning på framgång. Respondent 6 besvarar en fråga angående 

specifika mål: “Ja, alltså mitt mål är ju att försöka kvala in till OS 2020, det är väl det 

jag har liksom, som jag motiverar mig nu till att klara” (Respondent 6). 

Respondenterna anser att dessa stora mästerskap är slutmål, alltså så kallade 

huvudmål som det drivs framåt av.   

  

“Om jag fick önska nu så skulle jag ta en medalj på OS i alla fall, det är så 

mycket som ska stämma den dagen, det är ju vart fjärde år, men definitivt tror 

jag att jag kan vinna VM, någon gång” (Respondent 3).   
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Respondent 3 beskriver framgångstankar om medaljer på mästerskap. Känslan av att 

vinna, att vara högst upp på prispallen är en känsla som sticker ut. Respondent 8 

förklarar “när man står längst upp på prispallen, det är en sån mäktig känsla”, 

“motivationen kom mest från tävlingarna när man lyckades, tycker jag”.  Då det 

tydligt kan ses att de stora mästerskapsmålen är ett slags önsketänkande växer 

betydelserna av delmål även fram. Respondenter lyfter faktumet att vara realistisk och 

på vägen till sina drömmar behöva lyckas med delmål för skapandet av fortsatt 

motivation. Respondent 5 beskriver:  

 

“Ja, jag sätter alltid upp delmål, mindre mål, för att trappa upp till de större 

målen. Jag tycker det är en jätteviktig del att nå dom här små målen man sätter 

upp innan. Det är ganska lätt, når man inte dom målen då är det ganska svårt 

att nå dom större”.  

  

Just aspekten kring att sätta upp delmål på vägen mot det stora målet skapar 

självkänsla och drivkraft, du får bevis på att du faktiskt kan lyckas. Trots att de stora 

mästerskapen är det som majoriteten av respondenterna anser vara den största 

drivkraften för topprestation, nämner de även väsentligheten med att lyckas med de 

mindre målen. Respondent 2 säger i sin intervju “jag motiveras ju även att varje dag 

gå till träningen och göra mitt bästa och lyckas med mindre mål”, “om jag är i 

gymmet så försöker jag slå personliga rekord i olika övningar och liksom ha såna 

drivkrafter också” (Respondent 2).   

  

Flertalet respondenter beskriver att sitt mål med brottningen är “bli bäst i världen” och 

att det är en faktor som driver dem framåt. För att kunna nå absolut högsta nivå, i 

vilken idrott som helst egentligen, krävs mycket av utövaren. Det finns i princip inte 

tid för något annat fokus än just idrotten som i detta fall är brottningen. Respondent 7 

nämner under sin intervju exempelvis:  
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“Det var ett eget val jag gjorde, att jag kände att från och med att jag började 

gymnasiet så ville jag satsa helhjärtat, så jag dedikerade allting till min idrott, 

jag valde ett gymnasium där jag kunde gå en fyraårig linje så jag kunde träna, 

åka på träningsläger och så vidare, så med allt jag valde i livet hade jag en tanke 

att det skulle göra mig bättre på den idrotten jag håller på med”.  

  

Det finns även ytterligare exempel från alla intervjuer där de lyfter de uppoffringar som 

gjorts för elitsatsningen. All energi och kraft läggas på brottningen och det är idrotten 

som går i allra första hand. För att en dag kunna nå sina mål, komma dit siktet står så 

behöver prioriteringar ligga på träningar före allt annat. Om inte det läggs ner 

helhjärtat med tid anser exempelvis respondent 2 att det blir svårt att lyckas och svårt 

att utföra bra prestationer. Vidare beskriver respondent 3:  

  

“Det jag har offrat idag skulle jag inte offrat för två år sedan, utan det har ju 

blivit att jag offrar mer och mer desto mer jag inser hur mycket sporten kräver 

och desto mer tid jag är beredd på att lägga ned. Jag har inte alltid varit beredd 

på att lägga ned den tiden jag gör idag, utan det blir en allt mer större del av 

mitt liv för varje dag som går”.   

  

Förutom mästerskapsmål inom idrotten finns det även ytterligare faktorer som visar 

sig ha en betydande roll för en fortsatt satsning. Här lyfts exempelvis faktumet att 

brottning är en individuell idrott och att det varit avgörande. I ett exempel från 

intervjun med respondent 5 beskrivs känslan av att brottningen är en ensamsport och 

att den realiteten var en framstående anledning till ett fortsatt utövande av idrotten:  

  

“Anledningen till att jag fortsatte, såklart att det gick bra ju, är framförallt för 

att det är en ensamsport. Vilket gör att när jag vinner, då vet jag att det är jag 

som har gjort mig förtjänt till det, det är bara jag. Det är jag som tränat, det är 

jag som vaknat dom här tidiga mornarna, det är jag tagit på mig löparskorna 

och gått ut för att springa, det är jag som gjort allting, det är jag som är på den 

här mattan själv”.   
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Just denna beskrivning om känslan att utföra allt själv, att vinna själv och att förlora 

själv verkar vara en mäktig känsla som flertalet respondenter ger en bild av.  

Respondent 3 förklarar under intervjun “jag älskar ju sporten för att det är ju bara en 

sport som jag kan bestämma över”, “just brottning är ju känslan av att vinna när du 

gjort det helt själv också, den är ju oslagbar”.   

  

En motivationsfrämjande miljö 

Gruppen 

Det största och mest förekommande perspektivet på en motiverande omgivning som 

respondenterna beskrivit betydelsen av sammanhållning. Trots det faktum att 

brottningen är en individuell idrott och de finns fördelar med det enligt resultatet, finns 

det enligt majoriteten av respondenterna en stor förmån med att träna i grupp. 

Självfallet behövs en träningspartner för att överhuvudtaget kunna utföra 

träningsmoment i brottning. Det är dock inte den fördelen som ansetts som mest 

framstående. Respondent 6 beskriver att en bra sammanhållning absolut kan hjälpa 

till att driva satsningen framåt. Personen beskriver:  

  

“Jag har alltid haft bra sammanhållning i båda grupperna jag vistas i och det 

är just det som jag gillar med brottningen, att vi tränar mot varandra hela tiden 

men ändå så är det så stark i gemenskap”.   

  

Att få träna med brottare inom olika viktklasser och alltid träna tillsammans som ett 

team, till och med på uppvärmningar menar respondenterna kan ge en familjär känsla. 

Det möjliggör även förmånen att se andra lyckas, som kan fungera som en drivande 

faktor för övriga i gruppen. De ser inte varandra som konkurrenter utan som 

lagkamrater och motiverar varandra till att utvecklas på samma sätt som i lagidrotter 

exempelvis. Respondent 1 beskriver: 
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“Vi har ju varit ett gäng som hållit ihop och det har ju varit en jättestor 

motivation. Det gör ju att man blir som en familj, helt klart. Så det tror jag har 

varit en viktig faktor”.  

 

Även om tävlingar sker individuellt har alla respondenter en träningsgrupp som de 

upplever påverkar deras prestation positivt. Respondent 2 berättar under intervjun: 

 

”Har man duktiga träningskompisar så dras man ju med i det och har man 

duktiga kompisar och dom lyckas även på tävlingar så får man ju ett väldigt 

starkt lag och det gör ju att alla liksom utvecklas mer och bättre än om det inte 

hade varit så”. 

 

Upplevelsen är alltså liknande med lagidrotter trots att det är en individuell idrott. 

Idrottarna är beroende av andra, de motiverar och tränar tillsammans.  Respondent 3 

”när en annan säger att den är redo och på hugget, blir det lättare för oss andra att 

bli redo och vara på hugget”. Det är alltså inte bara mål att bli bäst i världen eller att 

ta sig till OS som driver dessa idrottare framåt i satsningen. Att finna gemenskap av att 

träna tillsammans, lära sig av varandra och vara omkring människor som tar fram det 

bästa hos idrottaren beskrivs tydligt under alla intervjutillfällen. Respondent 4 

beskriver sammanhållning som en bidragande faktor till att satsningen ska gå så bra 

som den gör i dagsläget och att den inte hade kunnat varit bättre.   

 

Tränaren 

Något som kan tyckas vara självklart inom idrotten både hos lagidrotter och 

individuella idrotter är behovet av en tränare. Utifrån de gjorda intervjuerna visar flera 

exempel på betydelsen av begreppet självständighet i relation till tränaren. Detta 

behöver således inte innebära att någon tränare inte existerar eller inte stöttar, utan 

det handlar snarare om att också ge utrymme att utvecklas självständigt. Respondent 

3 beskriver sin tränare som en ledare “Jag har haft en väldigt bra tränare, han är en 

tydlig ledare”.  Personen i fråga berättar om sin tränare som en framgångsrik person 

och som tillför otroligt mycket men som nått sin framgång genom att agera med teknisk 

feedback och inte vara kontrollerande. Detta har resulterat i en mer självständig 
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träning, men med stöd från sidan. Samma person beskriver “Jag har väl fått stöttning 

som övergår mer och mer till självständig träning. För det är det som krävs för att 

man ska bli bättre”.  

 

Responsen angående tränarens påverkan är väldigt spridd från respondenterna. En del 

förespråkar väldigt mycket självständighet, det är till och med ett fåtal som tränar helt 

på egen hand. Faktum är att det syns kopplingar till ålder och att det princip inte 

förkommer självständighet när idrottaren är yngre. De flesta menar då på att vid yngre 

ålder var träningen väldigt styrd och bestämmande av en tränare, men att de med åren 

funnits mer utrymme för en självständig påverkan. Respondent 5: 

 

”Dom två, nästan tre senaste åren skulle jag vilja säga att jag har tränat på egen 

hand ganska mycket. Mina tränare brydde sig inte så mycket, ibland kom dom 

inte ens på träningarna så man fick träna själv, jag och dom andra då”.  

I ett exempel från en av respondenterna förklaras att det för det mesta varit mycket 

egen träning, även tidigare, men mest de senaste åren. Andra berättar om utrymmet 

tränaren gett för att själva vara med att påverka. Respondent 7 berättar exempelvis att 

hen låter tränaren lägga upp passande träningsupplägg och berättar även att ”jag 

tycker om att slippa tänka på vad som kommer på träningen, så jag går bara dit och 

låter någon säga till mig vad jag ska göra” (Respondent 7).  

 

Familjen 

Några av respondenterna känner att en förälder, eller någon annan närståendes 

närvaro och involvering i idrottssatsning kan inverka på motivationen. Ett stöd kan ge 

upphov till självständighet snarare än att vara kontrollerande. Här nämner respondent 

2 vikten av att ha stöttande närstående:  

  

“Jag har alltid haft ganska bra stöd av familj och vänner men det är klart att 

man känner att om dom stöttar en och är involverade i satsningen, gör det 
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lättare för mig att fortsätta bedriva en satsning än om dom inte skulle ha någon 

förståelse eller inte vara insatta”.  

  

Flertalet respondenter instämmer med att närstående upplevs ha en påverkan på 

idrottsutövandet. Majoriteten nämner att de mer eller mindre har en involverad familj 

som alltid stöttat och varit där. Det är allt ifrån skjuts till träningar vid yngre ålder, 

ekonomiskt hjälp, att vara involverad som tränare eller styrelsemedlem, följa med på 

träningar och tävlingar eller att vara hemma och heja på därifrån. Respondent 5 ” dom 

förstår det här livet på något sätt och dom har alltid hjälpt mig och stöttat mig … har 

dom hjälpt mig med pengar så har jag åkt på det”.  Vad det än kan vara finns det en 

sammantagen bild av att den känslan som engagerade närstående ger i sin tur ger 

motivation till att fortsätta satsa och fortsätta vara en motiverad brottare. Respondent 

7 förklarar:  

  

“Min familj har varit väldigt involverade och stöttat mig under hela min karriär, 

det började att mina föräldrar sitter i styrelsen i min förening, och de vill hjälpa 

mig ekonomiskt om det behövs. Dom är alltid stöttande på alla möjliga sätt, 

dom har aldrig haft någon negativ påverkan, det har dom inte”.  

 

Fortsatt satsning vid motgångar  

Mest troligt är att de flesta elitaktiva idrottare någon gång upplevt större motgångar 

som påverkat deras karriär. Inom denna studie finns de tydliga upplevelser kring 

motgångar från samtliga respondenter. Det har framförallt rört sig om allvarligare 

skador men också företeelser såsom korruption, stora förluster och familjesituationer. 

Trots att detta kan gräva sig djupt in i psyket har det inte påverkat idrottarnas tankar 

kring fortsatt satsning. Den stora frågan blev då hur motgångar hanteras och hur 

idrottarna fortsätter vara motiverade? De mest framstående åtgärderna presenteras 

nedan.   

  

Att i varje situation sträva efter att göra sitt bästa utan en rädsla av misslyckande, är 

något de flesta förespråkar. Respondent 1 berättar om besvikelser i samband med 
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mindre bra prestationer. Att besvikelse hör dit, men att det med åren har blivit 

annorlunda.   

  

“Nu blir jag väldigt besviken. Men jag tror ändå att jag kan acceptera det på ett 

annat sätt jämfört med när jag var yngre. Och kanske mer utvärdera det, 

“varför gick det dåligt?” och jobba med att det inte ska vara så”.   

  

Du kan låta dig själv bli besviken och ändå känna att det är okej. Det handlar oftast om 

acceptans för känslan. Många av respondenterna pratar om motivation som kan vara 

en effekt utifrån dåliga prestationer. Respondent 4 berättar “man får helt enkelt börja 

tänka att man behöver motgångar för att man ska få något att förbättra”. Om du har 

utfört en bra prestation under omständigheter där du känner att du inte hade kunnat 

gjort bättre, menar respondent 4 på att då spelar det ingen roll om du tar brons, silver 

eller guld. “Har jag gjort allting jag kunnat så grämer jag mig aldrig”, “man kan 

aldrig göra mer än allt sen om det resulterar i en vinst eller förlust, det kan man 

strunta i, i mitt tycke i alla fall” (Respondent 4).   

 Relaterat till motgångar och filosofin att göra sitt bästa berättar ett antal respondenter 

om förmågan att glömma och gå vidare. De menar att om du har viljan att fortsätta 

prestera på toppnivå finns det varken tid eller utrymme att brytas ned helt utav 

motgångar. Respondent 8 berättar “om jag inte lyckades så drev det mig också, att 

jag var tvungen att kämpa hårdare för att kunna nå mina mål”. Det exemplet 

illustrerar att motgångar kan ha en motiverande effekt. Samma person har även 

genomgått två tuffa motgångar med allvarligare skador. Vid frågan hur dessa 

motgångar hanterades svarade personen “det är någon som säger inom mig att jag 

ska fortsätta liksom, att jag kan lyckas”. Det finns ytterligare svar från respondenter 

som lyfter fram kapaciteten att fortsätta kämpa. Respondent 5 “ger man inte upp så 

kommer man nå sitt mål till sist, om man fortsätter att tro på sig själv”. Respondent 

7 “som person så har jag en ganska bra förmåga att bara glömma och gå vidare”, 

”jag har alltid lyckats vända det till att det är bara att sätta sig på hästen och köra 

igen”.   
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Det kommer upp fördelar med brottningen som en allsidig idrott. En väldigt tuff idrott 

både fysiskt och mentalt där du får träning för både huvud och kropp. Respondent 7 

“det mentala blir också starkare än vad det kanske blir på många andra seriösa 

sporter, i mitt tycke”. Sju av åtta respondenter har någon gång använt sig av mental 

träning och/eller idrottspsykologisk rådgivning. Detta för hjälp med nervositet, 

prestation under tävling, rädslor och hantering av motgångar. Precis som i andra 

situationer i livet kan man även i idrott och i detta fall inom brottning glömma bort 

glädjen som kan resultera i mentala svackor. En av respondenterna nämner perioder 

där 10–12 träningspass i veckan inte gett önskat resultat i tävlingssammanhang och 

därav upplevt ett mentalt stopp. I det tillfället har mental träning hjälpt, hen beskriver 

“hur mycket du än vill rent fysiskt så vill inte i huvudet så kommer du aldrig komma 

få ut den viljan” (Respondent 7). Just faktumet att kroppen vill, men inte huvudet 

framkommer flera gånger under intervjutillfällena. Respondent 4 berättar “överlag så 

är mental träning a och o om man har det dåligt mentalt så spelar det ingen roll hur 

bra tränad man är, då förlorar man ändå”. Samma respondent nämner även 

väsentligheten av att använda sig av mental träning vid tuffa motgångar. Överlag 

menar de flesta respondenter på att mental träning kan hjälpa till att prestera bättre 

idrottsligt. En del nämner även att det kan hjälpa genom att bli påmind om faktorer 

idrottaren redan egentligen vet och att det finns nånstans inom dig men kräver vetskap 

för att kunna tillämpas. Respondent två:  

  

“Man kan ha tränat hur bra som helst och vara hur bra förberedd som helst, 

men när man väl står där och huvudet inte är med så funkar det inte. Utan det 

gäller ju att kunna hantera alla känslor som kommer, nervositet, och kanske 

lära sig fokusera på det man kan kontrollera, det tror jag att en idrottspsykolog 

kan hjälpa en med”.  

 

Sammanfattning av resultaten 

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver medaljer och stora mästerskap som sin 

allra största drivkraft. Att ha ett yttre fokus så högt som OS och VM skapar en inre 

motivation att alltid vilja prestera och bli bättre. Det handlar inte bara om att slå sin 

motståndare utan minst lika mycket om att besegra sig själv. Det ska självklart inte 
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komma till vilket pris som helst, utan det är även av betydelse att kroppen fungerar och 

mår så bra under de omständigheter som råder. Målet att bli bäst i världen är något 

alla intervjupersoner tar upp. Att arbeta med delmål benämns också som viktigt på 

vägen till det huvudmålet målet, intervjupersonerna lyfter att delmålen i många 

avseenden minst är lika viktiga att uppfylla. Det som beskrivs mest tydligt är att 

delmålen fungerar som extra motivation för idrottaren. När man ser till delmål som att 

vinna nästa matchen, slå sitt rekord eller besegra en speciell motståndare genererar 

det i en drivkraft som kan leda ända fram till huvudmålet. Under resan mot målet finns 

det betydelsefulla faktorer för idrottaren. Bland annat miljön eftersom att ha en 

motiverande omgivning med bra sammanhållning är nödvändigt enligt 

respondenterna. 

  

Som tidigare nämnts innehåller även idrotten motgångar. När motgångarna sker gäller 

det att ta till sig motgångarna på ett utvecklande sätt. Många av intervjupersonerna 

berättar om att acceptera mindre bra prestationer, ta till sig prestationen och till nästa 

gång utvecklas och lära sig av motgångarna. I en idrott som brottning finns det tidigt i 

karriären kännedom om de skador som är vanligt förekommande. Vissa skador kan 

vara så pass tuffa att de leder till mentala motgångar. En del idrottare har lätt att 

glömma och bara fortsätta prestera, medans andra behöver längre tid på sig och i vissa 

fall idrottspsykologisk stöd för att kunna gå vidare. Att ta hjälp av mental träning anser 

majoriteten av intervjupersonerna vara till hjälp, speciellt vid de allra tuffaste 

motgångarna när tankar om ett fortsatt idrottsutövande kommer krypande. 

 

Resultatanalys 

Med utgångspunkt från resultatet går det att uppfatta en sammanställd bild av att 

respondenterna drivs av externa mål som mästerskapstitlar. Trots att detta för många 

är ett mål som kräver flera år av prestation att nå finns det inget som kan ändra tanken 

att någon gång bli bäst i världen. Norberg (2012) talar om den globala kapprustningen 

där stora investeringar görs för elitidrottare vilket i sin tur skapat en ännu hårdare 

konkurrens. Detta blir tydligt i studien genom att alla elitidrottare som blivit 

intervjuade går in med siktet att vinna över allt och alla. 
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De väsentligaste slutsatserna som framkommit av resultatet kommer att presenteras 

utifrån de frågeställningar som studien bygger på. I resultatanalysen kommer teorin 

self- determination implementeras och visas hur resultatet förhåller sig till den teorin.  

 

Motivation  

Self-Determination theory specificerar att människor kan motiveras av olika 

anledningar som alla utformas från självständighet (Ryan och Deci, 2000). Det 

förekommer i denna studie belägg på en motivation med utgångspunkt i yttre 

reglering, detta då majoriteten av intervjupersonerna känner en längtan till att vinna 

mästerskapstitlar eller att delta i mästerskap. Den yttre motivationen återspeglar sig 

ändock inte fullt ut då det finns ytterligare faktorer som motiverar idrottaren. SDT 

kopplas vanligtvis till den inre motivationen bestående av uppfyllandet av tre 

psykologiska behov. Organismic Integration Theory har tidigare presenteras som en 

underteori till SDT av Ryan och Deci (2000) menar på att individer omvandlar den 

yttre motivationen, i form av medaljer, till egna inre incitament. Antagandet speglas 

tydligt av majoriteten respondenter då de upplever bra prestationer som värdefulla och 

viktiga för motivationen. Den typen av motivation beskrivs som en av den mest 

autonoma formen av motivation (Ryan och Deci, 2000). SDT poängterar att 

uppfyllandet av de grundläggande psykologiska behoven är nödvändigt för att ett 

välbefinnande ska uppnås och upprätthållas. Om något av dessa psykologiska behoven 

blir rubbat eller blockerat, kan följden bli ett dåligt mående och lågt engagemang (Deci 

och Ryan, 2000). Många av deltagarna i studien anser det vara viktigt att lyckas och 

prestera, några menar på att det dock inte får ske till vilket pris som helst.  

 

Respondenterna är även eniga om att det är viktigt med delmål under resan mot 

slutmålet. Delmålen ger inre motivation genom att fungera som direkt feedback på att 

idrottaren är på rätt väg. Utan delmål kan vägen kännas lång och svår för idrottarna 

och det är svårt att hålla motivationen till satsningen uppe. Ryan och Deci (2007) 

beskriver att vid svårigheter att nå sitt huvudmål är det viktigt att dela upp det i delmål. 

Det för att varje litet steg av förbättring ska kunna ge en känsla av kompetens och 

generera i starkare inre motivation. 
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Vad är egentligen innebörden av framgång? Hur viktigt blir det för elitidrottare att 

lyckas? Holmberg och Gustafsson (2008) beskriver i ett inslag från svensk 

idrottsforskning att det både inom idrotten och forskningen finns en klar ambition till 

mål och prestation. De beskriver tydliga kopplingar mellan åstadkommande av 

framgång och ett inre behag av glädjen att lyckas. Flertalet respondenter i denna 

forskningsstudie benämner framgång som att åstadkomma bra prestationer, att lyckas 

helt enkelt. Respondent 2 besvarar en fråga angående innebörden av framgång “För 

mig är det ju att lyckas när det verkligen gäller, att lyckas på dom stora tävlingarna 

och vinna medaljer”. Det går att se kopplingen mellan framgång och att lyckas stort 

sätt i alla intervjuer. Det finns följaktligen tydliga exempel på att känslan som 

uppkommer vid en bra prestation är ett bevis att du har gjort allt du kunnat och varit 

tillräckligt bra. Samma sätt om det vänds åt andra hållet, känslan vid dålig prestation 

är ett bevis att du inte har presterat tillräckligt bra. Holmberg och Gustafsson (2008) 

kopplar ihop lycka och tillfredsställelse med genomförande av en enskild prestation, 

att vinna en tävling eller hamna högst upp på prispallen under ett mästerskap.  

En motivationsfrämjande miljö 

Det råder spridda tankar kring termen självständighet. Flertalet respondenter menar 

på att de själv påverkar både sin egen träning och tävlingsdeltagande och anser således 

inte att någon utomstående kräver detta. Dock nämner ett fåtal att de upplever ett 

relativt strikt ledarskap av tränaren. Det har dock poängterats av respondenter att det 

inte upplevs som något negativt. En respondenter menar att det krävs för att kunna bli 

något stort och oavsett hur din situationer ser ut kommer du alltid ha press på dig. 

Pelletier, Fortier, Vallerland & Brière (2001) visar i deras studie som baserats på SDT, 

att stöd från tränare bör fungera som främjande av den självständiga motivationen hos 

professionella idrottare. Detta stöd ska då enligt forskarna öka idrottarnas prestation. 

Mer specifikt menar de att stöd av självständighet snarare än att vara kontrollerade är 

en viktig bestämmande faktor som kan påverka kvaliteten på motivationen hos 

idrottaren. Ett självständigt stöd uppstår när en tränare exempelvis ser saker från 

idrottarens perspektiv, lämnar utrymme för egna val, reflekterar över känslor och 

uppmuntrar idrottaren till egna initiativ (Pelletier et al., 2001). Några av 

respondenterna nämner att de fått mer stöttning tidigt i karriären men att det med 

åren övergått till ett mer självständigt deltagande. Detta anser en av respondenterna 

vara det som ”krävdes för att bli bättre” (respondent 3). De flesta respondenter 
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nämner under intervjutillfällena att delat ansvar är nödvändigt för självständigheten. 

Duda och Pensgaard (2002) framhäver forskning som tydliggör positiva följder på 

idrottarens motivation när idrottaren involveras i karriärsbeslut och upplägg. Ett 

exempel från respondent 7:  

  

“Men som sagt, generellt sätt så är jag ju med i början av en ny säsong och 

lägger upp vägen så jag vet hur den ser ut i det stora hela, sedan rent detaljerat 

vill jag inte gå in på, det litar jag på att min tränare vet mitt bästa så jag kan 

bara fokusera på att ge allt”.  

 

Stödet av familj och andra närstående bör även lyftas som en utav faktorerna som 

främjar den inre motivationen. Mallett och Hanrahan (2004) visar på behovet att 

betyda något för en annan medmänniska. Vilket är ett kriterium för en hälsosam 

upplevelse av sig själv och bidrar till en inre motivation. I denna studie belyser 

majoritet av intervjudeltagarna betydelsen av att ha en involverad familj. Att få känna 

sig stolta och speciell vid framgångar och att fira tillsammans med närstående bidrar 

till extra motivation hos deltagarna. En närvarande förälder som bidrar till 

självständigt stöd kan kopplas samman med en mer autonom motivation (Gagne, Ryan 

och Bargmann, 2003). Respondenterna i denna studie lyfter även fram att en 

involverad familj och närstående är väsentligt för ett fortsatt satsningen på idrotten 

och vid skapande av en autonom inre motivation.  

 

Några av respondenterna ser mottagandet av kompetens och färdigheter som ett val 

och en av respondenterna tycker att ett fungerande koncept är inget att ändra på. Dock 

nämnes det att de absolut är öppna för nya kunskaper och kompetenser från övriga om 

personen i fråga känns tillförlitlig och kunnig. En del av deltagarna beskriver att ingå i 

träningsgrupper med andra högpresterande idrottare har en viss effekt på 

motivationen. Det kan då ske jämförelser med andra individers kompetenser och 

färdigheter vilket kan resultera i höjd motivation. Respondent 8 beskriver exempelvis 

“Så det är klart när man ser dom prestera gör en själv motiverad också till att 

prestera och jobba lika hårt som dom”.  Ett av de behov som varit tydligt inom 

forskningsstudien är uppfyllandet av samhörighet. Att känna sig sedd och motiveras 

av andra runt sin omgivning är i detta fall väsentligt. Ett exempel som tydliggör detta 
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är ett uttalande av respondent 7 som nämner “Jag försöker alltid söka mig till 

människor som höjer mig, som vill mig väl”. Majoriteten av respondenterna beskriver 

att de träningsgrupper de varit aktiva inom varit grunden till att klara av en 

elitsatsning. Utan sammanhållningen respondenterna haft anser några av dom att de 

varken velat eller orkat göra den satsning som är nödvändig för att bli bäst i världen. 

 

Fortsatt satsning vid motgångar 

Motsatsen till att lyckas är följaktligen att misslyckas. Alla respondenter i studien 

nämner tider som varit tuffa, innefattande av både skador och dåliga resultat i 

tävlingar. För att erhålla förbättrade prestationer är det viktigt att lära sig hur man 

bearbetar och styr sina tankemönster och känslor för att sedan kunna bibehålla god 

kvalité och tillfredställande motivation (Ryan och Deci, 2000). Majoriteten 

respondenter lyfter förmågan att kunna kontrollera de känslor som uppkommer vid 

sämre perioder. Det är nödvändigt för att bevara motivation samt vända de dåliga 

prestationerna till något positivt i längden. När det kommer till skador gäller det att 

hitta en återhämtningsprocess som främjar inställningen till motivation. Som nämnts 

tidigare förespråkar sju av åtta elitbrottare fördelen med mental träning, även 

användandet av det kontinuerligt. De talar om förmånen att vid de tuffaste perioder i 

samband med skador, ta hjälp av en idrottspsykolog för att förbättra rehabsprocessen. 

Martins och Pedro (2017) belyser väsentligheten med detta, att ha en gynnsam 

återhämtning som kan vara till hjälp för att minska och förebygga det kognitivt 

emotionella tillstånd som kan uppstå. Respondent 7 beskriver arbetet med mental 

träning: 

 

”Det är precis som att jobba, att man håller på med rehab endast när skador 

sker, så det är klart man ska göra det rent mentalt också. Det ska man även 

börja med vid ganska tidig ålder tycker jag, för att ju äldre man blir desto 

svårare blir det att jobba med sig själv och få bort det gamla tankesättet och så 

vidare, om man inte har tränat på att göra det innan.” 
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Diskussion 

I kommande del presenteras de uppfattningar resultatet av studien givit oss forskare. 

Den idrottspedagogiska vinkeln kommer även tydliggöras och förslag till 

användningsområden kommer presenteras.  

 

Studien syftade till att skapa en förståelse hur motivation och motivationsfrämjande 

miljöer påverkar svenska landslagsbrottare. Idrottarna som medverkade i studien 

poängterade alla vikten av en bra gemenskap i träningsgruppen och fann drivkraft i 

mästerskapsmål och delmål. Kontinuerligt stöd och förståelse från närstående under 

karriären är av stor betydelse för en fortsatt satsning. Idrottarna har en del spridda 

uppfattningar om tränarens betydelse kopplat till deras satsning. De flesta upplever att 

tränaren ger utrymme för självständighet och involverar idrottaren i viktiga 

karriärsbeslut samtidigt som hen styr träningen framåt. Vissa belyser tränaren som 

icke närvarande och att de på helt egen hand utför träningen. Något de flesta är överens 

om är att vid början av karriären uppfattas tränaren som väldigt strikt och styrande, 

men medan åren gått har det öppnats upp mer utrymme för självständighet och egen 

påverkan. När det uppkommer perioder med sämre resultat lyfter idrottarna 

betydelsen av att acceptera känslan för att sedan starta om på nytt, med bättre resultat.  

 

När resultatet kopplas samman med idrottspedagogiska discipliner sammanställs våra 

tankar nedan under tre kategorier vilka är gruppen, tränaren, familjen dessa för de 

ansetts ha störst påverkan på den inre motivation hos landslagsbrottarna. 

 

Gruppen 

Det som setts mest framstående från resultatet är idrottarnas behov av 

sammanhållning. Alla deltagare i studien förespråkar betydelsen att ha en 

träningsgrupp som verkar motiverande. Då brottning är en individuell idrott blir det 

ännu mer väsentligt att känna samhörighet och drivkraft av att alla har mål att kämpa 

mot. När en brottare utövar sin idrott i en tävlingssituation är hen helt själv mot sin 

motståndare men den inre styrka och mod som krävs, tycks komma från bland annat 

gemenskapen i gruppen. Eftersom att idrottaren alltid har ett bollplank och känner en 

trygghet med sin träningsgrupp bidrar det till en ökad säkerhet i utsatta situationer 
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som tävling. Tidigare forskning har visat på att samhörighet i grupp är av stor betydelse 

för den inre motivationen, något som vi anser att analysen av studiens resultat stödjer. 

Det är onekligen av stor betydelse att arbeta med gruppdynamiken för att hitta en 

motiverande miljö även inom brottning som är en individuell idrott. Respondenter 

nämner i studien att om det inte varit för en bra gruppkänsla hade troligtvis inte yttre 

motivations faktorer som mästerskapsmedaljer varit av väsentlighet.  

 

Tränaren 

Resultat som framkommit av studien ger förslag på arbetsområden som tillexempel 

tränare kan ta vara på för att skapa en motivationsfrämjande omgivning för idrottarna 

att fostras och utvecklas inom. I studien syns hur väsentligt det är för idrottarna med 

delaktighet i träningsupplägg, olika beslut som rör karriären samt utrymme att 

utvecklas självständigt för att skapa en inre motivation. Det bör därför ses över i vilken 

mån dessa aspekter implementeras tidigt i karriären, för att understödja en inre 

motivation då det i tidigare delar nämnts som en av skillnaderna mellan framgångsrika 

idrottare och de som inte lyckats. Vi människor formas, lär oss och utvecklas i 

samhällets uppbyggda miljöer och kulturer. Precis så är det inom brottningen också, 

det finns en kultur som formar människan till brottare genom de normer och 

värderingar som finns inom idrotten. Det blir av betydelse att se över om tränaren 

skapar möjligheter för att de psykologiska behoven som autonomi, samhörighet och 

kompetens får utrymme inom kulturen. Detta då det visats resultat i denna studie att 

samtliga deltagare, som är brottare på absolut högsta internationell nivå, samtycker 

att det haft en väsentlig påverkan för skapandet av en inre motivation. Det är viktigt 

att man som tränare ger tydliga instruktioner men också låter idrottaren vara delaktig 

i beslut som rör träning och tävlingssituationer. Detta för att skapa ett autonomkänsla 

hos idrottaren eftersom det är en av nyckelfaktorerna till en stark inre motivation. 

Ytterligare en viktig roll tränaren har är att hjälpa idrottarna att sätta realistiska mål 

och när målen är satta ska tränaren ge feedback hur väl idrottaren ansträngt sig och 

stått emot motgångar. Det absolut viktigaste för en tränare är att ägna stor del av sin 

tid och energi till att förstå sig på motivationsprocesser för att ge idrottarna de absolut 

bästa förutsättningarna både idrottsligt och mentalt. 
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Det har under intervjuerna inte exponerats något specifikt hur tränaren involveras i 

idrottarnas motgångar. Här har det endast framkommit svar där idrottaren diskuterar 

sin egen roll och hur hen själv överkommer perioder när det går sämre. Något som då 

kan uppmärksammas är tränarens betydelse i perioder som dessa. Hur en tränares 

bemötande kan vara av betydande roll. Att känna förtroende för en tränare att 

bemästra dessa perioder på ett givande sätt kan påverka huruvida idrottaren behåller 

motivationen till träning och tävling. När det diskuteras i dessa termer återkommer 

begreppet en motiverande miljö och att en tränare även vid tuffa motgångar och 

perioder med sämre resultat bör bemöta idrottaren med uppskattning och sympati för 

att denne ska bibehålla sin motivation.  

 

Familjen 

En del som blir väsentlig när det kommer till det kulturella sammanhanget är just 

familjen och framförallt föräldrarnas roll (Fahlström, 2011). Samtliga idrottare i 

studien belyser familjens roll för deras satsning, från ung ålder fram till där de är idag. 

Intresset för idrottens specifika utformning behöver inte finnas utan det är det 

personliga stödet i from av skjuts, ekonomiskt stöd och förståelse som är väsentligt. En 

intressant aspekt som framkom av resultatet var dock närståendes påverkan till valet 

av brottning som idrott. Sju av åtta medverkande berättar att valet föll på brottning på 

grund av familjemedlemmar eller andra närståendes koppling till idrotten. En 

spekulation är att varför dessa idrottare under hela sin karriär upplevt ett stöd från 

närstående kan vara på grund av just påverkan att börja med brottning. Påverkan 

redan vid tidig ålder av familjemedlemmar eller andra närstående kan således vara en 

bidragande faktor till att positivt stöd frambringat en inre motivation till en fortsatt 

satsning. Något som ytterligare upplevts kring denna spekulation om föräldrars 

påverkan är de tendenser som synts. Föräldrar är även med och påverkar till vilken 

grad man är involverad i brottningen. Det kan även dras slutsatser som tyder på att de 

har en avgörande roll när det kommer till utvecklingsmöjligheter. Avslutningsvis syns 

inte bara ett stöd i form av ekonomiskt och socialt i studien, utan även ett psykologiskt 

stöd och uppmuntran till att vilja fortsätta med idrotten.  
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Avslutande synpunkter 

Tränaren ska skapa tränings och tävlingsmiljöer som stöder de tre psykologiska 

behoven menar Ryan och Deci (2007). Tränaren skapar möjligheter för idrottaren att 

vara involverad i karriären, vilket i sin tur skapar självständighet. För att möta 

idrottarens behov av kompetens behöver tränaren ge positiv information och feedback. 

Behovet av samhörighet kan uppnås av att en tränare ger möjlighet för idrottaren att 

träna tillsammans med andra. Det går även att uppfylla genom att tränaren tar 

ordentligt med tid för att lära känna idrottaren och genom det skapar en tillförlitlighet 

som uppfyller idrottarens behov av samhörighet. Utöver tränaren så har det visats, 

precis som nämnts innan, att träningsgruppen och familjen har en oerhört stor 

påverkan på den inre motivationen hos idrottaren. 

 

Resultatet av studien tycker vi utöver besvarandet av studiens frågeställningar även 

kunna användas för att öka antalet individer som väljer att elitsatsa mot landslaget i 

brottning. Eftersom att studien visar på vad nuvarande landslagsbrottare motiveras av 

och hur deras inre motivation uppkommer kan resultatet ge en bild av hur en 

motivationsfrämjande miljö kan påverka fler att satsa på brottningen. Antagandet 

stöds av SDT då teorin menar på att det finns kopplingen men hur styrande en tränare 

är och avhopp inom idrotten (Ryan och Deci, 2007). Det ursprungliga syftet med 

studien var att undersöka hur landslagsbrottare motiveras till sin satsning men 

resulterade också i tankar och funderingar angående hur pass mycket motivation 

påverkar avhopp inom idrotten.  

 

Information som framkommit under arbetet med studien tycker forskarna tyder på en 

stark koppling mellan SDT och pedagogiska processer. Enligt oss kan inte användandet 

av teorin vara möjlig om det inte underbyggs i idrottens fostran, lärande och 

utveckling. Autonomi bygger i det här fallet på att tränaren bygger upp en lärande och 

utvecklade miljö som ger större utrymme för självständighet. Tränaren formar ett 

klimat där de tillsammans kan skapa förutsättningar för självständigt utvecklande. 

Genom det bidrar man till att uppfylla en av de huvudsakliga faktorerna inom SDT via 

pedagogiska processer eftersom miljön formar idrottaren. Brottning är bara en del av 

samhällets många kulturer som bygger på de normer och principer inom just den 

specifika kontexten. Ungdomar som börjar med brottning lär sig snabbt hur en 
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”brottare” är och beter sig för att sedan utvecklas av miljön. Eftersom 

brottningskulturen skapar en gemenskap för idrottsutövaren att vistas och utvecklas 

inom är utformningen av miljön av stor betydelse. Tränaren blir viktig i det avseende 

denne ska skapa utvecklingsmöjligheter för olika kompetenser och färdigheter ska 

kunna äga rum för brottaren. Detta ska då i sin tur leda till en känsla av en god 

självkännedom. STD:s begrepp kompetens är ett koncept som i detta fall kan uppfyllas 

av en tränare. Därigenom kan skapandet av autonomi, samhörighet och kompetens 

även benämnas som skapandet av den kultur som brottarna ska vara verksamma inom.  

 

Metoddiskussion  

Att valet föll på en kvalitativ intervjustudie framför en enkätstudie kopplas till 

intentionen att fånga intervjupersonernas känslor kring ämnet. Vidare gav det även en 

djupare inblick i respondenternas upplevelser. Den initiala tanken angående 

intervjuerna var att de skulle ske vid fysiska möten med respondenterna. Anledningen 

var att vid ett fysiskt möte skulle känslorna kring svaren bli lättare att uppmärksamma 

då man kunnat studera ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket Kvale och Brinkman 

(2014) stödjer. Den planen kunde dessvärre inte genomföras då respondenterna var 

utspridda på en rad olika platser i Sverige vilket gjorde det svårt att hålla intervjuerna 

på plats. Därför vändes fokus till en telefonbaserad intervjuform, vilket efter intern 

diskussion ansågs som det mest lämpliga tillvägagångssättet. Elmholdt (2006) nämner 

fördelen med använda telefonintervju då det förenklar att tala med personer på 

geografiskt avlägsna platser, en fördel som nyttjades av under intervjuledarna. 

  

Nackdelen blev således att de tidigare beskrivna fördelarna med fysiska intervjuer inte 

kunde tillhandahållas. Ett ytterligare problem som uppstod var att få svar från 

brottningsutövarna angående medverkan i intervjun. Ett problem som till sist löstes 

efter ett antal initiala försök både via mail och sms för att få kontakt med utövarna. 

Under själva intervjuerna upplevdes även vid ett fåtal tillfällen störningar i täckningen 

hos respondenterna vilket försvårade samtalen under kortare sessioner där frågor fick 

ställas om för att respondentens svar inte kunde tydas eller under transkribering 

misstolkas.  
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Fördelarna telefonintervjuerna tillhandahöll var respondenternas möjlighet att känna 

en större anonymitet då den typen av intervjuform troligtvis gav en känsla av en 

avskildhet mellan parterna. Det kan i sin tur ha lett till ett mer öppet samtalsklimat där 

frågeställningarna besvarats djupare och på ett mer privat plan. Det avslappnade 

klimatet mellan intervjuledaren och respondenterna tros ha varit studien till fördel 

genom utförliga svar. Vidare förenklade också intervjuformen själva intervjutillfällena. 

Ingen lokal behövde bokas och respondenterna kunde lättare boka upp en passande 

tid för intervjun då de helt själva kunde välja ett tillfälle som passade dem bra. 

 

Frågan om studien har givit resultat på de frågor som den i början var avsedd till att 

besvara kan fortsättningsvis diskuteras. Studiens reliabilitet som hänför sig till 

forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet (Kvale och Brinkmann, 2014) 

betraktas av forskarna uppfyllts till viss del. Kontaktuppgifter till de intervjuade finns 

lagrade hos den externa uppdragsgivaren och de skulle därmed kunna bli kontaktade 

på nytt med samma frågeställningar. Om resultatet kan bli detsamma med andra 

forskare blir aningen svårare att diskutera, men bör fördelaktige bli det med samma 

upplägg på studien. De går vidare att diskutera reliabiliteten av studien i relation till 

intervjufrågorna och uppkomsten av ledande frågor, om dessa inte anses vara en 

medveten del av intervjutekniken. Kvale och Brinkmann (2014) menar att om ledande 

frågor uppstår oavsiktligt kan det ha en inverkan på svaren. Exempelvis kan en fråga 

formulerad på olika sätt leda till olika svar. Just detta faktum kan ha haft en inverkan 

på studiens resultat till en liten del, då intervjuerna hållits av två olika forskare kan 

skillnader uppkommit. Det anses dock att de svar som påträffats under 

intervjutillfällena överlag varit liknande och omfattat samma område även om frågor 

ställts på olika vis. Det mest väsentliga anses vara att svaren gav en samlad bild och 

kunde användas för att försöka besvara de frågeställningar som studien bygger på. 

  

Att studien har undersökt det som den i början påstod och att den således anses vara 

hållbar och välgrundad tar oss in på en diskussion kring validiteten. Forskarna anser 

att studien visar på en röd tråd genom hela processen. Bland annat genom ett tydligt 

beskrivet syfte som framkommit i problemformuleringarna och avslutningsvis i 

intervjufrågorna. Att på detta sätt noga betrakta den röda tråden under processens 
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gång och uppmärksamma om beskrivningar tagit fart åt andra håll tycks resultatet givit 

svar på studiens huvudsakliga syfte. Eftersom intervju varit den metoden som använts 

har det underlättat framförande av frågorna. Det finns således ingen risk att frågor 

hamnat på fel plats eller uppfattas fel av respondenterna då intervjuledarna under 

samtalets gång kunnat bedöma när följdfrågor som “om” och “hur” skulle tilläggas. 

Just denna aspekt beskriver Kvale och Brinkmann (2014) vara en del av de 

kvalifikationer intervjuledaren bör besitta tillsammans med aspekter såsom kännedom 

om ämnet, kunskap om att kunna samtala, ha språkkänsla och vara lyhörd. Detta 

tillgodosågs genom att inför intervjuerna med de olika respondenterna söka 

information om deras framgångar och aktiva karriär. Det medförde en 

bakgrundskunskap och möjligtvis gjorde de även att respondenten kände en större 

tillförlitlighet till oss intervjuledare. Att vara pålästa inom forskningsområdet är 

följaktligen en självklarhet och medförde ett sätt för oss intervjuledare att hjälpa 

intervjupersonerna att utveckla sina svar. 

 

Framtida forskning  

Denna studie var avsedd att behandla och lyfta fram upplevelser på och runt motivation 

och motiverande miljöer. Det handlar om hur dessa aspekter skapar ett driv och bidrar 

till en elitidrottares fortsatta satsning. Området motivation anses vara ett väl beforskat 

område, däremot inom idrott kopplat till motivation finns det många luckor att fylla. 

Då denna forskning baserades på elitaktiva brottare och deras uppfattningar anser vi 

det vara av intresse att undersöka och jämföra med fördetta elitaktiva brottare. Det 

hade varit intressant undersöka om avhopp grundar sig i brist på motivation eller 

andra påverkansfaktorer. Detta skulle förslagsvis kunna ge upphov till ett bredare 

spektrum kring omgivningens påverkan till ett fortsatt elitsatsande. Det skulle även 

kunna bidra till förståelsen runt den avhoppsproblematik som finns inom brottningen 

och tillsammans med vår studie vara som grund för skapandet av en miljö som 

motiverar istället för att vara uteslutande. Då kanske fler och fler idrottare skulle 

fortsätta sin satsning mot landslaget vilket i sin tur skulle resultera i hårdare 

konkurrens. Övertid skulle det även gynna de svenska framgångarna på internationella 

tävlingar då idrottarna från Sverige skulle behöva höja sin nivå för att bli uttagna till 

mästerskap. 
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Resultatet visade även att sju av åtta elitaktiva brottare började med idrotten på grund 

av närståendes påverkan. Samma individer upplevde att de känt ett stöd under hela sin 

karriär från familj och vänner. Det hade dock varit intressant att undersöka om de 

individer som väljer att avsluta sin satsning haft annorlunda erfarenheter angående 

familjens involvering. Det skulle då kunna leda till en bättre bild av hur pass stor 

påverkan familjen har på idrottarens motivation till att fortsätta sin idrott.  
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Bilaga 1. Intervjuguide   

  

Inledning  

- Ditt deltagande i den här studien är frivilligt och du har rätt till att avbryta din 

medverkan när du vill under intervjun.   

- Ditt deltagande i studien kommer vara anonymt vilket innebär att dina svar 

inte kommer gå att koppla till dig personligen och de uppgifter vi samlar in 

kommer enbart användas i forskningssyfte.  

- Har vi ditt samtycke att medverka i intervjun? Är det här okej för dig?  

- Intervjun kommer även spelas in för transkribering av materialet. Är detta 

okej för dig? Jag nämner även igen att detta kommer vara helt anonymt och 

ingen information kommer kopplas till din identitet.   

- Om ja, då sätter vi igång! Om nej, då kommer den ta lite längre tid då 

anteckningar måste tas.   

  

Bakgrundsfrågor  

- Skulle du kunna berätta lite kort om ditt idrottsutövande?   

- Hur kommer det sig att du började med brottning?   

- Finns det något specifikt skäl till att du utövar sporten?   

- När anser du att du började satsa helhjärtat på din idrott?   

- Hur upplevde du din första tid som mer “seriös” idrottare?  

- Mer konkret, vad gillar du och vad gillar du inte med brottningen idag?   

- Vad/ hur får brottningen dig att känna?  

- (Om du valt att satsa) Vad anser du är anledningen till att du valt att satsa på 

din idrott?   

- Det var några frågor angående din idrott och lite om din idrottsbakgrund. Med 

detta som grund tänkte jag kolla om det känns okej att fortsätta med frågor 

kopplat till motivation?   

- Om ja, då sätter vi igång!   

  

 



 

Tema 1 - motivation  

- Har du några specifika mål med ditt idrottsutövande?   

- Om ja, vill du beskriva dina mål?  

- Känner du att du drivs och motiveras du av dina mål?   

- Om ja, på vilket sätt?  

- Om nej, finns det någon annan faktor som motiverar dig?   

- Har dina mål alltid varit densamma eller har de förändrats med tiden?   

- Om ja, hur upplever du att de har förändrats?   

- Har du någon gång upplevt någon påverkan av yttre faktorer som gjort dig 

osäker på ditt fortsatta idrottande?   

- Om ja, vill du beskriva hur dessa påverkade dig?  

- Upplever du att du har påverkats av din tränare när det kommer till ditt 

idrottande? (Hur mycket har tränaren påverkat dig att vara självständig, gett 

dig utrymme att utvecklas själv?)  

- Har det förändrats över tid och när nivån på ditt idrottande stegrat?   

- Om ja, hur har det förändrats?   

- Upplever du någon påverkan av dina närstående kopplat till ditt 

idrottsutövande?  

- Vill du beskriva hur detta påverkat dig?   

- Har den uppfattningen förändrats över tid?   

- Om ja, hur har det förändrats?   

- Hur upplever du sammanhållningen i den idrottsliga grupp du visats i, i 

nuläget?   

- Upplever du att sammanhållning har en inverkan på din inställning till ditt 

idrottsutövande?   

- Har din uppfattning av sammanhållning alltid varit som den är idag, eller har 

den under någon period av din idrottsliga karriär varit annorlunda?   

- Hur anser du att du tar till dig ny kunskap och nya färdigheter? (Öppen för att 

lära sig)  

  

 

 

 



 

Tema 2 - prestation  

- Vad anser du vara framgång?   

- Uppfattar du dig själv vara framgångsrik inom din idrott?   

- Hur viktigt anser du det är att lyckas?   

- Hur upplever du dig själv känna vid framgång/ bra prestation?  

- Hur upplever du dig själv känna vid mindre bra prestationer?   

- Har du någon gång upplevt en motgång i din karriär?   

- Om ja, hur hanterade du den och gick vidare?   

- Har du någon gång använt dig av mental träning / idrottspsykologisk 

rådgivning?  

- Om ja, på vilket sätt?  

- Om nej, varför har du inte gjort det?   

- Tror du på mental träning som hjälp till att prestera bättre idrottsligt?   

- Om ja, varför tror du att det är så? (Utveckla)   

- Om nej, varför tror du inte det? (Utveckla) –  

- Skulle du kunna tänka dig att jobba med mental träning?   

- Om ja, på vilket sätt skulle du vilja göra det?   

  

Avslutning  

- Känner du att det finns något att tillägga utöver det vi pratat om under 

intervjun?   

- Vad är dina upplevelser av denna intervju?  

- Som avslutning vill vi även tacka för ditt medverkande!  

  

  

  

  

  

  



 

Bilaga 2. Informationsbrev  

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser sista terminen på Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Umeå universitet. Just nu skriver vi vår C-uppsats med praktik hos svenska 

brottningsförbundet och fokuserar på ämnet “vägarna till landslaget”. Syftet med just 

vår uppsats är att utforska faktorer kring motivation och motivationsklimat hos U-23 

och senior landslagsbrottare inom svensk brottning. Mer djupgående kommer 

studien fokusera på upplevelser på motivationsklimat som bidragit till utövarnas 

fortsatta satsning till landslagsnivå samt att utforska motiverande faktorer som ligger 

bakom prestation på elitnivå.   

  

Vår fråga till dig blir om Du känner för att ställa upp på en telefonintervju angående 

detta? Ditt deltagande i den studien blir då självfallet frivilligt och Du har rätt till att 

avbryta din medverkan när du vill under intervjun. Ditt deltagande kommer även 

vara anonymt vilket innebär att dina svar inte kommer gå att koppla till dig 

personligen och de uppgifter vi samlar in kommer enbart användas i forskningssyfte.   

  

Intervjun kommer vara uppdelade i tre teman vilka är bakgrund, motivation och 

prestation. Vid telefonintervju finns det även möjlighet till att innan intervjun, skicka 

delar av frågeguiden, där Du kan förbereda dig på de frågor vi kommer att ställa för 

att få ut så mycket av intervjun som möjligt.   

  

Om du känner att Du har tid och lust att ställa upp skulle vi vara väldigt tacksamma. 

Du kan då bara svara på detta mejl så kan vi planera och komma överens om lämplig 

tid för intervjun. Du kan även säga till om du vill ha mer information kring denna 

forskningsuppsats så fixar vi det!   

  

Med vänliga hälsningar, Maija Östlund och Alexander Lindroth  

  

Mejladresser:  

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

Telefonnummer:  

 xxx-xxxxxxx  

 xxx-xxxxxxx 

  



 

Bilaga 3. Utdrag från analysschemat  

 

• Hur motiveras U-23 och senior landslagsbrottare inom svensk brottning?   

• Hur påverkar miljön idrottarnas elitsatsning?  

• Hur håller sig U-23 och senior landslagsbrottare motiverade vid motgångar i 

karriären? 

 

Textstycke  Kodning  Kategorier/teman  

“bäst i världen liksom” (6)  

“Jag vill bli bäst i världen”  

(5)  

“Ja, jag har mål att bli bäst. 
Bästa brottaren i världen” 
(4)  
“Ja, jag vill ju bli bäst i 
världen” (3)  
“jag har en tro att jag kan 
vinna mot alla. Så att det är 
därför jag sagt att jag 
fortsätter så länge jag 
känner att jag kan  
utvecklas” (1)  

  

Bäst i världen  Motivation  

 “en hel del har jag ju gjort 
själv också” (6) 
“...jag har tränat på egen 
hand ganska mycket” (5) 
“Så, jag har väl fått stöttning 
som övergår mer och mer till 
självständig träning. För det 
är det som krävs för att man 
ska bli bättre” (3) 
“Vi lägger faktiskt själva upp 
vår träning” (2) 
“Sen så har jag väl själv tagit 

avstånd från det styrandet” 

(1) 

 Självständighet  Miljö 

 “bra förmåga att bara 

glömma och gå vidare. Jag 

har alltid lyckats vända det 

till att det är bara att sätta 

sig på hästen och köra 

igen”.  (7) “det är någon som 

säger inom mig att jag” 

Göra sitt bästa Motgångar 
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