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Sammanfattning  
Det är av stort intresse för lärare och tränare att öka elevers inre motivation. Det finns flera studier av hur 
feedback påverkar den inre motivationen inom olika områden men motsvarande studie för ryttare saknas. 
Ridundervisning innefattar tre individer – tränare, ryttare och häst. Frågan är därför om ryttares inre 
motivation påverkas av tränarens feedback i samma utsträckning som i andra idrotter. I studien användes 
en inomgruppsdesign med 35 ryttare och tre betingelser; positiv feedback, negativ feedback samt ingen 
feedback. Instrumentet Intrinsic motivation inventory (IMI) användes för att mäta inre motivation som en 
funktion av fyra faktorer: intresse/nöje, upplevd kompetens, press/anspänning samt ansträngning. 
Resultaten visade att samtliga faktorer förutom ansträngning påverkades av vilken typ av feedback 
ryttaren fick. Intresse/nöje och upplevd kompetens var högst vid positiv feedback och lägst vid negativ 
feedback medan press/anspänning, som är negativt relaterat till inre motivation, var lägst vid positiv och 
högst vid negativ feedback. Av de 35 deltagarna var 19 kända av experimentledaren sedan tidigare. När 
tidigare känd/tidigare okänd användes som mellangruppsvariabel fanns en huvudeffekt för faktorn 
press/anspänning. De tidigare okända deltagarna upplevde högre anspänning än de tidigare kända 
deltagarna under alla betingelser. För faktorn ansträngning fanns en interaktionseffekt. De tidigare 
okända ansträngde sig mest vid positiv feedback och minst vid negativ feedback medan de tidigare kända 
deltagarna visade motsatta reaktioner. Störst effekt hade feedbacken på upplevd kompetens vilket kan 
leda till förbättrade prestationer. Slutsatsen av studien är att positiv feedback gynnar den inre motivationen 
hos ryttare och kan därmed förbättra deras utveckling och prestationer. 
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Abstract  
It is of utmost interest for teachers to increase student’s intrinsic motivation. Several previous 
studies have examined the impact of feedback on intrinsic motivation, but corresponding studies 
on riders are missing. Three individuals are involved at riding lessons – coach, rider and horse. The 
question therefore arises if the rider´s intrinsic motivation will be as affected by coaches’ feedback 
as in other sports. In this study, a within group design was used with 35 participating riders and 
three conditions: positive, negative or no feedback. The Intrinsic motivation inventory (IMI) was 
used to measure intrinsic motivation as a function of four factors: interest/joy, perceived 
competence, pressure/tension and effort. All factors except effort were affected by the type of 
feedback. Interest/joy and perceived competence were highest at positive and lowest at negative 
feedback, while pressure/tension that is negatively related with intrinsic motivation was lowest at 
positive and highest at negative feedback. Of the 35 participants, 19 were previously known by the 
experimenter. Previously known/unknown were used as a between factor variable. That revealed 
a main effect on pressure/tension. The previously unknown participants experienced more 
pressure/tension at all conditions. An interaction was revealed for perceived effort: the previously 
unknown stated most perceived effort at positive and least at negative feedback while the reactions 
were the opposite for the previously known. Feedback had greatest effect on perceived competence 
which may lead to better performance. The conclusion is that positive feedback increases the 
intrinsic motivation in riders and hence, is beneficial on their development and performance.  
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Motivation (från latinets movere, med betydelsen rörelse) rör riktning och styrka för 
mänskligt beteende. Motivation styr valet av en specifik handling, uthålligheten med denna 
samt ansträngningen som läggs ner på densamma. Motivation påverkar varför människor 
bestämmer sig för en viss handling, hur länge de fortsätter med aktiviteten och hur hårt de 
bedriver den (Dörnyei & Ushioda, 2013). 

Hög motivation inför en uppgift kan leda till bättre resultat. Det är därför viktigt för 
exempelvis ledare, lärare och coacher att förstå vad som skapar denna drivkraft hos andra 
(Ryan & Deci, 2000). Motivation och inlärning är sammanlänkade och en större kunskap 
kring motivation leder till bättre pedagogiska verktyg och därmed en chans till större 
framgång för inlärning hos eleven (Martin, 2012).  

 

Faktorer som påverkar graden av motivation 

Motivationen inför en uppgift beror till stor del på nivån av upplevd självförmåga, det vill 
säga tron på att klara uppgiften. Denna påverkas av hur tidigare försök på en liknande 
uppgift har gått, där upplevelsen av att själv ha lyckats tidigare eller att se andra lyckas, ger 
högre upplevd självförmåga. Genom påverkan på motivationen kommer känslan av att vara 
kompetent påverka både om ett beteende initieras och om det upprätthålls (Bandura, 1977). 
Känslan av kompetens är, tillsammans med autonomi – att uppleva fri vilja och delaktighet 
i beslut samt tillhörighet – att vara accepterad och med i en gemenskap, det som 
självbestämmandeteorin menar leder till inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Enligt denna 
teori är motivation inte ett enhetligt begrepp utan kan differentieras till inre motivation, 
yttre motivation och amotivation – en total frånvaro av motivation. Inre motivation drivs 
av nöje, intresse, en vilja att utvecklas och att bli skickligare för sin egen skull och leder till 
att människor utvecklar sin kapacitet och utmanar sig själva. Inre motivation främjar även 
inlärning och gynnar både social och kognitiv utveckling. Yttre motivation kan delas in i 
fyra olika grader. Yttre reglering då en aktivitet utförs för att få social status, yttre 
belöningar eller för att undvika straff. Introjicerad reglering där aktiviteten utförs för att 
behålla stoltheten eller för att undvika skam och skuld. Identifierad reglering där värdet av 
aktiviteten är tydligt även om den inte leder till nöje. Den graden av yttre motivation som 
är närmast inre motivation är integrerad reglering då aktiviteten blivit en del av identiteten 
(Deci & Ryan, 2008). Något förenklat kan motivation delas in i autonom motivation, där 
inre motivation och de former av yttre motivation där individen har integrerat aktiviteten 
med sig själv ingår, samt kontrollerad motivation som är helt yttre reglerad genom straff 
eller belöningar (Deci & Ryan, 2008).  

Även inre motivation kan variera i styrka. Cognitive evaluation theory (CET) är en delteori 
inom självbestämmandeteorin och förklarar just dessa variationer. CET fokuserar på 
upplevd kompetens och autonomi. Teorin menar att sociala-kontextuella händelser som 
positiv feedback kan öka känslan av kompetens och därmed direkt öka den inre 
motivationen (Ryan & Deci, 2000). För att öka personens känsla av kompetens behöver 
den positiva feedbacken rikta sig till beteenden som personen kan styra över. Feedbacken 
bör framföras med höga men realistiska förväntningar. I feedback finns två aspekter - en 
informerande ”du gjorde bra ifrån dig…” och en kontrollerande ”…precis som jag 
förväntade mig”. Den informerande aspekten ska vara mest framträdande för att öka den 
inre motivationen (Mageau & Vallerand, 2003; Ryan, 1982). 
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Det har gjorts studier på feedbackens inverkan på inre motivation inom en mängd olika 
områden, bland andra: idrott (Badami et al., 2011; Garcia et al., 2019; Mouratidis et al., 
2008; Vallerand, 1983; Vallerand & Reid, 1984; Whitehead & Corbin, 1991), 
pusseluppgifter (Elliot et al., 2000; Hagger et al., 2015), datorspelande (Burgers et al., 
2015). I dessa studier har positiv feedback givit en ökning av inre motivation jämfört med 
negativ feedback (Badami et al., 2011; Burgers et al., 2015; Elliot et al., 2000; Garcia et 
al., 2019; Vallerand & Reid 1984; Whitehead & Corbin, 1991) eller jämfört med ingen 
feedback (Hagger et al., 2015: Vallerand, 1983). Vallerand (1983) visade även att mängden 
positiv feedback inte har någon betydelse medan Mouratidis et al. (2008) visade att starkt 
positiv feedback gav en ökning av motivation men däremot milt positiv feedback gav en 
sänkning av inre motivation.  

Något som motsäger de resultaten är en metastudie av feedbackens inverkan hos både barn 
och vuxna (Fong et al., 2019). Den visar, som ovanstående, att positiv feedback ökar den 
inre motivationen men också att det inte finns någon skillnad när negativ feedback 
jämfördes med ingen feedback alls. De menar att vid negativ feedback får personen någon 
form av utvärdering och kan därför till och med i vissa fall vara bättre än utebliven 
feedback. Deci och Ryan (2000) menar däremot att positiv feedback ökar inre motivation 
och negativ feedback minskar den, jämfört med att ingen feedback ges.  

 

Att mäta inre motivation 

Det finns flera instrument för att mäta motivation hos idrottare. Clancy et al. (2017) har 
gjort en sammanställning över de sex vanligast använda instrumenten där Intrinsic 
motivation inventory (IMI), framtagen av Ryan et al. (1983), och som grundar sig i 
självbestämmandeteorin, är den med högst genomslagskraft baserad på antalet 
publikationer. Av de jämförda instrumenten är det enbart IMI som fokuserar på fördjupad 
mätning av inre motivation. Clancy et al. (2017) menar att IMI har en stor flexibilitet vilket 
gör den modifierbar och därmed kan anpassas till flera olika idrotts-sammanhang. Men, de 
anser att den begränsas av att mäta enbart bidragande faktorer till, och konsekvenser av, 
inre motivation, och inte begreppet i sig.  

IMI innehöll ursprungligen 26 items. I föreliggande studie användes en omarbetad version 
av IMI med 16 items, anpassad till att mäta inre motivation hos idrottare (McAuley et al., 
1989). Instrumentet mäter inre motivation som en funktion av fyra faktorer; intresse/nöje, 
upplevd kompetens, ansträngning och press/anspänning, med fyra items för varje faktor.  

Intresse och nöje är den centrala komponenten i aktiviteter som styrs av inre motivation 
och kan därför användas som ett index på inre motivation (Ryan et al., 1990; Ryan & Deci, 
2000). Upplevd kompetens har en positiv inverkan på inre motivation så att om den 
upplevda kompetensen ökar, ökar även den inre motivationen (Ryan, 1982). En studie av 
Vallerand och Reid (1984) visade att upplevd kompetens förklarar 40% av den inre 
motivationen. Press och anspänning har visats ha en negativ effekt på inre motivation. Yttre 
press leder till yttre motivation och kommer att sänka den inre motivationen (Ryan, 1982; 
Ryan et al., 1990). Ansträngning är ett intensitetsmått på motivation och mäter hur mycket 
arbete som läggs ner för att komma till ett mål (Bandura & Schunk, 1981).  
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Exempel på studier som använt IMI för att mäta inre motivation är Badami et al. (2011), 
där deltagarna fick feedback på antingen sina tre bästa, eller sina tre sämsta resultat av ett 
antal försök att putta en golfboll. Efter försöket undersöktes deltagarnas inre motivation 
med hjälp av IMI med tre faktorer – intresse/nöje, upplevd kompetens och ansträngning. 
Ingen skillnad kunde påvisas mellan grupperna för intresse/nöje eller ansträngning. 
Däremot fanns det en signifikant skillnad i upplevd kompetens, där de som fått feedback 
på sina bästa resultat uppgav en högre grad av upplevd kompetens. 

Whitehead och Corbin (1991) använde IMI för att mäta feedbackens påverkan på inre 
motivation vid ett fysiskt test. Deltagarna fyllde i IMI efter ett testförsök och efter två 
veckor utfördes försöket. Deltagarna gjorde det fysiska testet igen och fick antingen positiv, 
negativ eller ingen feedback varpå de fyllde i IMI återigen. Försöket visade en höjning av: 
intresse/nöje, upplevd kompetens, ansträngning och en sänkning av press/anspänning vid 
positiv feedback och vice versa vid negativ feedback, i förhållande till ingen feedback.  

IMI har även använts för att mäta inre motivation i förhållande till tränarens ledarstil. 
Amorose och Horn (2000, 2001) fann att engagemang från tränaren gav högre inre 
motivation. Däremot skiljde sig studiernas resultat i avseende om demokratisk ledarstil gav 
högre inre motivation än autokratisk ledarstil och även avseende hur positiv feedback 
påverkar den inre motivationen.  

 

Frågeställning och syfte 

I denna studie undersöktes hur ryttares inre motivation påverkas av olika typer av muntlig 
feedback. Detta är undersökt inom andra idrotter men inte för ridning. Eftersom 
ridundervisning innefattar tre individer – tränare, ryttare och häst skiljer det sig en del från 
andra idrotter. Ryttaren får feedback både från hästen, i form av reaktioner på ryttarens 
signaler, och från tränaren som uppmärksammar både vad hästen och ryttaren gör. 
Feedbacken kan då ibland upplevas som motsägelsefull. Ryttaren kan vara nöjd med 
hästens reaktioner men tränaren vill ändra på något och ger inte den positiva feedback 
ryttaren förväntar sig. Eller, ryttaren är inte nöjd med hästens reaktion men tränaren ser 
framsteg och ger positiv feedback. Detta dubbla feedbacksystem gör att ridundervisningen 
blir komplex. Frågan är därför om ryttares inre motivation påverkas av tränarens feedback 
i samma utsträckning som i andra idrotter.  

Syftet med föreliggande studie var att genom experiment undersöka hur olika typer av 
muntlig feedback påverkar ryttares inre motivation. 

Följande hypoteser har formulerats med utgångspunkt i tidigare forskning: 

1. Positiv feedback gynnar den inre motivationen hos ryttare. Positiv feedback 
kommer ge en ökning av intresse/nöje, upplevd kompetens, ansträngning samt en 
minskning av press/anspänning jämfört med ingen eller negativ feedback. 

2. Negativ feedback sänker den inre motivationen hos ryttare. Negativ feedback 
kommer ge en minskning av intresse/nöje, upplevd kompetens, ansträngning samt 
en ökning av press/anspänning jämfört med ingen eller positiv feedback. 
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Metod 

Deltagare 

Minst 30 deltagare krävdes, givet en effektstorlek f = .25, för att uppnå en power = .80 samt 
α = .05. Uppskattningen gjordes med G*power (Faul et al., 2007) version 3.1.9.7 givet att 
analysen utgjordes av en repeated measures ANOVA med tre grupper.  

Deltagarna valdes ut enligt ett bekvämlighetsurval med snöbollseffekt. Utvalda personer 
tillfrågades om de ville vara med i studien och uppmanades att fråga fler om att delta. 
Villkor för deltagande var att personerna var över 18 år samt befann sig på en nivå 
ridkunskapsmässigt så att de självständigt kunde rida en skänkelvikning, det vill säga att 
flytta hästen sidvärtes. 

Totalt 35 deltagare deltog i studien, fördelade i åtta olika grupper. Antalet deltagare per 
grupp sattes till maximalt sex med syfte att hålla ner väntetiden för ryttarna mellan försökets 
olika betingelser så att faktorer som trötthet eller uttråkning inte skulle påverka resultatet. 
Av de 35 deltagarna var 19 kända av experimentledaren sedan tidigare, 34 var kvinnor och 
åldersintervallet var 18–72 år (M = 48.4, SD = 12.5).   

 

Instrument 

Mätningen av inre motivation gjordes med enkäten Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 
(Ryan et al., 1983), i en version anpassad till att mäta idrottsmotivation (McAuley et al., 
1989). Enkäten består av 16 frågor (se bilaga 1) och använder en likertskala med 7 
svarsalternativ där poäng 1–7 användes. Enkäten mäter inre motivation som en funktion av 
fyra faktorer: intresse/nöje (fråga 1,7, 8, 15), upplevd kompetens (fråga 2, 12, 14, 16), 
ansträngning (fråga 3, 4, 6, 11) och press/anspänning (fråga 5, 9, 10, 13). Poängen per 
kategori kan därmed variera mellan 4 och 28. Fråga 11, 13, 15, 16 var reverserade i enkäten. 
Enkäten anpassades till ridning och översattes från engelska till svenska för att underlätta 
för deltagarna. Exempelvis fråga 14 ”I am pretty skilled at basketball” översattes till ”Jag 
är ganska skicklig på att rida”.  

 

Procedur 

De deltagare som valts ut gav sitt samtycke till att vara med i studien innan experimentet 
påbörjades. De fick information om att deltagandet är frivilligt och att det kunde avbrytas 
närsomhelst under experimentet enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Deltagarna fick också information om att deras medverkan anonymiseras i rapporten och 
att deras enkätsvar behandlas konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 
2002). De fick erbjudande om att läsa rapporten när den är klar. Inga personuppgifter utöver 
förnamn, ålder och kön samlades in.  

Deltagarna undanhölls det egentliga syftet med studien under utförandet av experimentet. 
Vilseledning var nödvändig för att undvika att vetskapen om det sanna syftet skulle påverka 
deras reaktioner. Istället informerades deltagarna före experimentet om att studien ingick i 
en B-kurs i etologi där en beteendestudie skulle utföras på djur som interagerar med 
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människor. De fick veta att syftet med studien var att studera förändringen i frekvensen av 
beteenden när samma övning upprepas tre gånger under kort tid med samma ekipage. 
Hästarnas beteenden skulle även kopplas till hur ryttarna upplevde ridpasset och därför 
skulle de fylla i en enkät omedelbart efter varje ridpass.  

Deltagarna fick instruktioner om att inte samtala med varandra mellan ritterna utan 
koncentrera sig på hästarna. De fick inte se varandras ridning och kom till ridbanan först 
när föregående person var klar och lämnat ridbanan. Detta hade dels som syfte att de inte 
skulle påverka varandra, dels att de inte skulle kunna höra feedbacken då denna var 
standardiserad. 

Deltagarna utsattes för tre betingelser: positiv feedback, negativ feedback och ingen 
feedback. Ordningen på betingelserna motbalanserades. Deltagarna slumpades till 
ordningen av betingelserna genom att de skrev sitt namn på en numrerad lista där ett visst 
nummer på listan motsvarade en viss ordning. Alla tre betingelserna utfördes under samma 
dag och det blev en maximal väntetid på 25 minuter mellan ridpassen för deltagarna. 

Ridövningen som upprepades vid alla tre betingelser var i skritt och utgjordes av två 
skänkelvikningar på hörnlinjen i båda varven. Skänkelvikning innebär, något förenklat, att 
flytta hästen i sidled. Denna övning valdes för experimentet då den inte är alltför svår men 
samtidigt ska uppfylla flera parametrar för att bli riktigt bra. Det kunde därmed uppfattas 
naturligt att en ridinstruktör, som för dagen egentligen enbart skulle notera hästarnas 
beteende, ändå inte kunde låta blir att kommentera övningen.  

Övningen tog ungefär fem minuter per deltagare och betingelse. Feedbacken utgjordes av 
en kommentar per skänkelvikning, totalt fyra kommentarer per tillfälle. Under alla 
betingelser var experimentledaren inne på ridbanan och förde anteckningar. I betingelsen 
med positiv feedback var kommentarerna, i ordning: ”Den tvärar bra där”, ”Fint”, 
”Jättebra”, ”Bra jobbat (namn)”. Experimentledaren sökte ögonkontakt med ryttaren och 
hade ett positivt och leende ansiktsuttryck. I betingelsen med negativ feedback var det 
samma antal kommentarer vilka utgjordes av, i ordning: ”Du behöver tvära mera”, ”Sätt 
dig så att du hjälper den mer annars blir det svårt för den”, ”Oj, ja, det kanske blir bättre på 
nästa linje”, ”Det spelar ju ingen roll för försöket att det inte blev så bra där”. 
Experimentledaren sökte här inte ögonkontakt och hade ett slutet ansiktsuttryck. I 
betingelsen med ingen feedback interagerade försöksledaren inte alls med deltagaren utan 
förde enbart anteckningar.   

Omedelbart efter varje ridtillfälle fyllde deltagarna i en IMI-enkät, markerad med ryttarens 
nummer och ridpassets nummer. När enkäten var ifylld lämnade deltagaren ifrån sig den. 
Detta för att förhindra att de gick tillbaka till föregående enkät när de fyllde i 
nästkommande.  

Efter att hela gruppen var klar med experimentet informerades deltagarna om det verkliga 
syftet med studien och fick information om att feedbacken inte alls var kopplad till deras 
prestation utan var förutbestämd.  
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Statistisk analys 

Alla statistiska beräkningar gjordes med statistikprogrammet Jamovi version 1.6. (The 
jamovi project, 2021). Itemanalys gjordes på frågeformuläret IMI för att undersöka dess 
reliabilitet (Cronbach´s α). Data analyserades med repeated measures ANOVA med 
feedback (positiv, negativ, ingen) som inomgruppsfaktor och vid signifikant omnibuseffekt 
användes posthoc-test med Holms korrigering. Då nitton av deltagarna var tidigare kända 
och sexton tidigare okända för experimentledaren testas även för eventuella effekter av 
detta med hjälp av repeated measures ANOVA med känd/okänd som mellangruppsvariabel. 
De variabler som avvek från normalfördelning transformerades med kvadrering alternativt 
med naturliga logaritmen (ln). Den statistiska analysen baserades på, när så krävdes, 
transformerade värden. Medelvärden och standardfel i figurer och tabeller baserades på 
ursprungliga värden.   

 

Resultat 

Enkäten mätte inre motivation som en funktion av fyra faktorer: intresse/nöje (fråga 1,7, 8, 
15), upplevd kompetens (fråga 2, 12, 14, 16), ansträngning (fråga 3, 4, 6, 11) och 
press/anspänning (fråga 5, 9, 10, 13). Itemanalysen visade att Cronbach´s α varierade 
mellan .75 och .84 för de tre betingelserna (tabell 1). Medelvärden och standardfel för alla 
deltagares (N = 35) enkätpoäng för de fyra olika faktorerna vid de olika betingelserna 
redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1  
Reliabilitetsanalys av enkätens items samt medelvärde och standardavvikelse avseende enkätpoäng för de 
fyra olika faktorerna; intresse/nöje, upplevd kompetens, ansträngning samt press/anspänning vid de olika 
betingelserna, positiv feedback, negativ feedback samt ingen feedback. 

Variabel Cronbach´s α M SD  
Intresse/nöje_positiv 0.75 22.0 4.03 
Intresse/nöje_negativ 0.80 18.8 4.66 
Intresse/nöje_ingen 0.84 20.5 4.47 
Upplevd kompetens_positiv 0.76 18.7 4.20 
Upplevd kompetens_negativ 0.76 14.5 3.85 
Upplevd kompetens_ingen 0.84 16.8 4.22 
Ansträngning_positiv 0.81 19.6 4.94 
Ansträngning_negativ 0.79 19.5 4.56 
Ansträngning_ingen 0.82 19.3 4.54 
Press/anspänning_positiv 0.84 8.71 4.84 
Press/anspänning_negativ 0.79 12.0 5.09 
Press/anspänning_ingen 0.83 10.6 5.19 

 
 
Kategorierna intresse/nöje och upplevd kompetens var normalfördelade. I kategorin 
ansträngning avvek variabeln ingen feedback från normalfördelning (pShapiro-Wilk = .002). 
För att åtgärda detta kvadrerades de tre variablerna i kategorin ansträngning. Variabeln 
ingen feedback närmade sig då normalfördelning så att parametriska tester kunde användas. 
I kategorin press/anspänning avvek variablerna positiv feedback och ingen feedback från 
normalfördelning (pShapiro-Wilk < .001, respektive pShapiro-Wilk = .002). För att åtgärda detta, så 
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att parametriska tester kunde användas,  logaritmerades de tre variablerna i kategorin 
press/anspänning med den naturliga logaritmen (ln). Efter logaritmeringen var variabeln 
”ingen feedback” normalfördelad. Variabeln ”positiv feedback” närmade sig 
normalfördelning så att parametriska test kunde användas.  

 
Intresse/nöje 
Typen av feedback påverkade den upplevda graden av intresse/nöje F(2,66) = 10.49, p < 
.001, η2

p = .234 (Figur 1).  
 
Figur 1 
Medelvärden och standardfel för poäng på Intresse/nöje vid positiv (SE = 0.68), negativ (SE = 0.79), och 
ingen feedback (SE = 0.76).  

 

Posthoc-analysen visade att positiv feedback skiljde sig både från negativ (t = 4.55, pholm < 
.001) och ingen feedback (t = 2.15, pholm = .039) samt att negativ och ingen feedback skiljde 
sig åt (t = 2.40, pholm =  .039) (figur 1). Positiv feedback gav högre värde på intresse/nöje 
än ingen feedback vilken i sin tur gav högre värde än negativ feedback (Tabell 1). Detta 
resultat gav stöd för både hypotes 1 och 2.  

Det fanns ingen interaktionseffekt, F(2,66) = 0.56, p = .574 eller huvudeffekt, F(1,33) = 
.213, p = .647 av om försökspersonen var tidigare känd/okänd för försöksledaren.  

 

Upplevd kompetens 

Typen av feedback påverkade den upplevda graden av upplevd kompetens F(2,66) = 
27.50, p < .001, η2

p = .455 (figur 2).  
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Figur 2 
Medelvärden och standardfel för poäng på Upplevd kompetens vid positiv (SE = 0.71), negativ (SE = 0.65), 
och ingen feedback (SE = 0.71).  

 

Posthoc-analysen visade att positiv feedback skiljde sig både från negativ (t = 7.30, pholm < 
.001) och ingen feedback (t = 3.22, pholm < .001) samt att negativ och ingen feedback skiljde 
sig åt (t = 4.08, pholm <  .001). Positiv feedback gav högre värde på upplevd kompetens än 
ingen feedback vilken i sin tur gav högre värde än negativ feedback (Tabell 1). Detta 
resultat gav stöd för både hypotes 1 och 2. 

 Det fanns ingen interaktionseffekt, F(2,66) = 1.13, p = .330) eller huvudeffekt F(1,33) = 
.427, p = .518) av om försökspersonen var tidigare känd/okänd för försöksledaren. 

 

Press/anspänning 
Typen av feedback påverkade den upplevda graden av press/anspänning F(2,66) = 15.94, 
p < .001, η2

p = .326 (Figur 3).  
 
 
Figur 3  
Medelvärden och standardfel för poäng på Press/anspänning vid positiv (SE = 0.23), negativ (SE = 0.86), 
och ingen feedback (SE = 0.71). 

 

Posthoc-analysen visade att positiv feedback skiljde sig både från negativ (t = 5.74, pholm 
< .001) och ingen feedback (t = 3.49, pholm < .001) samt att negativ och ingen feedback 
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skiljde sig åt (t = 2.26, pholm =  .027). Positiv feedback gav lägre värde på 
press/anspänning än ingen feedback vilken i sin tur gav lägre värde än negativ feedback 
(Tabell 1). Detta resultat gav stöd för både hypotes 1 och 2.  

Det fanns ingen interaktionseffekt, F(2,66) = .188, p = .829) men däremot en huvudeffekt, 
F(1,33) = 8.13, p = .007 av om försökspersonen var tidigare känd/okänd för försöksledaren. 
(Figur 4). Medelvärden och standardavvikelse för poängen för de olika betingelserna för 
kända respektive okända deltagarna redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2  
Medelvärden och standardfel för poäng på Press/anspänning för kända respektive okända deltagare vid de 
olika feedbackbetingelserna. 

Variabel M SE 
Positiv, känd 7.0 0.78 
Positiv, okänd 10.8 1.39 
Negativ, känd 10.3 1.05 
Negativ, okänd 14.1 1.25 
Ingen, känd 8.84 0.91 
Ingen, okänd 12.6 1.46 

 
 
 
Figur 4 
Medelvärden och standardfel för poäng på Press/anspänning vid positiv, negativ, och ingen feedback med 
känd/okänd som mellangruppsvariabel.  

 
 

Ansträngning 
Typen av feedback påverkade inte den upplevda graden av ansträngning F(2,66) = .28, p 
= .76, η2

p = .008 (Figur 5). Detta resultat gav inte stöd för varken hypotes 1 eller 2.  
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Figur 5 
Medelvärden och standardfel för poäng på Ansträngning vid positiv (SE = 0.83), negativ (SE = 0.77), och 
ingen feedback (SE = 0.77). 

 

Det fanns en interaktionseffekt, F(2,66) = 4.137, p = .020 men ingen huvudeffekt, F(1,33) 
= 2.53, p = .121 av om försökspersonen var tidigare känd/okänd för försöksledaren (Figur 
6). Skillnaderna mellan betingelserna var inte signifikanta för gruppen känd N = 19, F(2,36) 
= 1.56, p = .224, η2

p  = .080, eller gruppen okänd, N = 16), F(2,30) = 2.54, p = .096, η2
p  = 

.145. Medelvärdena för betingelsen positiv feedback skiljer sig mellan grupperna 
känd/okänd, t(33) = 2.73, p = .01, d = 0.93.Medelvärden och standardavvikelse för poängen 
för de olika betingelserna för kända respektive okända deltagarna redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3  
Medelvärden och standardfel för poäng för Ansträngning för kända respektive okända deltagare vid 
positiv, negativ, och ingen feedback. 

Variabel M SE 
Positiv, känd 17.7 1.04 
Positiv, okänd 21.9 1.13 
Negativ, känd 19.3 1.09 
Negativ, okänd 19.8 1.11 
Ingen, känd 18.7 1.10 
Ingen, okänd 20.1 1.06 

 
 
Figur 6 
Medelvärden och standardfel för poäng på Ansträngning vid positiv, negativ, och ingen feedback med 
känd/okänd som mellangruppsvariabel.  
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Diskussion 

I denna studie undersöktes vad olika typer av muntlig feedback har för inverkan på den inre 
motivationen hos ryttare vid ledarledd lektion. Båda studiens hypoteser, att positiv 
feedback höjer den inre motivationen i förhållande till negativ och ingen feedback, samt att 
negativ feedback sänker den inre motivationen i förhållande till positiv och ingen feedback, 
fick delvis stöd. Hypoteserna fick stöd för faktorerna intresse/nöje, upplevd kompetens, 
press/anspänning men däremot inte för faktorn ansträngning.  

Resultaten som påvisar en skillnad i inre motivation vid negativ feedback jämfört med 
ingen feedback följer inte de mönster som påvisades i metastudien av Fong et al. (2019), 
där ingen skillnad hittades mellan dessa betingelser. 

Feedbacken hade starkast effekt på upplevd kompetens, därefter på press/anspänning och 
intresse/nöje. Att effekten var starkast för upplevd kompetens var förväntat. Feedbacken 
var riktad mot deltagarnas prestation vid skänkelvikningen och omdömet om denna 
prestation borde påverka den upplevda kompetensen, just som föreliggande studie påvisar. 
Påverkan på intresse/nöje hör ihop med förändringen i upplevd kompetens. Känslan av 
kompetens kan leda till större intresse (Williams & Gill, 1995), åtminstone när aktiviteten 
är krävande (Hu et al., 2007). Även om upplevd kompetens har en koppling till intresse och 
nöje behöver det naturligtvis inte alltid vara så. En person kan ha hög kompetens för en 
uppgift utan att uppleva den som intressant, eller, ha låg kompetens men uppleva uppgiften 
intressant nog för att förbättra sin kompetens. 

Feedbackens inverkan på press/anspänning är i linje med tidigare studier (t ex Whitehead 
& Corbin, 1991). Det fanns en huvudeffekt för om deltagaren var tidigare känd eller okänd 
för variabeln press/anspänning där tidigare okända deltagare upplevde en generellt större 
press/anspänning. Däremot varierade effekten mellan feedbackbetingelserna på samma sätt 
som för tidigare kända deltagare. Att tidigare okända deltagare upplevde större anspänning 
än de tidigare kända deltagarna är förväntat. Att vara bekant med något sedan tidigare 
reducerar osäkerhet och ger mer positiva känslor, den så kallade blott exponeringseffekten 
(Lee, 2001). De deltagare som var tidigare bekanta med experimentledaren upplevde därför 
en lägre grundanspänning jämfört med de deltagare som träffade denna för första gången.  

För faktorn ansträngning fanns ingen effekt av de olika typerna av feedback. Detta 
överensstämde inte med någon av föreliggande studies hypoteser. Det fanns däremot en 
interaktionseffekt. De tidigare kända deltagarna ansträngde sig i låg grad vid positiv 
feedback och visade en ökad ansträngning vid negativ feedback medan de tidigare okända 
reagerade tvärtom. Denna grupp ansträngde sig i hög grad vid positiv feedback och visar 
en minskning av ansträngning vid negativ feedback (Figur 6). Även om skillnaderna mellan 
betingelserna inte var signifikant för vare sig gruppen känd eller okänd, och det är få 
deltagare i respektive grupp (N = 19 respektive N = 16), visade ändå resultaten en medelhög 
till hög effekt av feedback på ansträngning i de båda grupperna, η2

p = .08 för känd samt η2
p 

= .145 för okänd.  

De tidigare okända deltagarnas reaktioner på feedback tenderar till att överensstämma med 
hypoteserna i denna studie medan de tidigare kända deltagarnas reaktioner inte gör det. En 
förklaring till de tidigare kändas ansträngningsgrad kan vara att lättare uppgifter kräver 
lägre ansträngning än svårare. Om en uppgift bedöms som lätt att klara av, blir 
ansträngningen låg och vid svårare uppgifter ökar ansträngningen så länge som chansen att 
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lyckas är rimligt stor (Brehm & Self, 1989). De tidigare kända deltagarna kan ha bedömt 
uppgiften som lätt när de fick positiv feedback men svårare när feedbacken var negativ och 
därmed anpassat ansträngningen efter det.  

De olika reaktionerna på positiv respektive negativ feedback i de olika grupperna skulle 
kunna vara påverkade av graden av anspänning. Ryan (1982) fann att ansträngningen sjönk 
när deltagarna i studien fick positiv feedback som även var kontrollerande, jämfört med när 
de fick positiv feedback som var enbart informativ. Kontrollerande feedback, som 
innehåller en yttre förväntan på insatsen, uppfattas ofta som pressande och minskar därför 
den inre motivationen. Minskningen i ansträngning vid kontrollerande feedback 
förklarades med Brehms (1966, i Ryan, 1982) reaktansteori. Den innebär att deltagarna 
återtar kontrollen över situationen genom att faktiskt anstränga sig mindre vid 
kontrollerande eller negativ feedback. I kombination med att press/anspänning är högre hos 
tidigare okända deltagare i alla betingelser kan det göra att de har större behov av att 
kontrollera sin situation och då anstränger sig mindre vid negativ feedback. De tidigare 
kända deltagarna kan ha upplevt större trygghet genom att de kände experimentledaren sen 
tidigare och deras behov av att ta kontroll var därför inte lika stort. 

Eftersom den upplevda ansträngningen mättes efter ridpasset kan det vara så att den 
faktiska ansträngningen och den ansträngning deltagarna uppger i enkäten inte stämmer 
överens. Det möjligt att de tidigare okända deltagarna, efter att ha fått negativ feedback, 
uppger lägre ansträngning för att på så sätt förklara sitt resultat. Det skulle vara i enlighet 
med teorin om kognitiv dissonans som innebär att människor upplever en mental spänning 
när inre övertygelser, attityder och beteenden inte stämmer överens. När en människas 
beteende inte stämmer överens med dennes övertygelser måste något av dessa förändras 
(Festinger, 1957).  

För de tidigare okända deltagarna kan det ha uppstått en mental spänning av skillnaden 
mellan hur de tyckte att de presterade eller hur de borde presterat och den negativa feedback 
de fick. För att lösa denna mentala spänning kan en lägre grad av ansträngning ha uppgetts 
och på det sättet skapades en förklaring till den sämre prestationen. Att anstränga sig för en 
trevlig person skapar inte dissonans men att anstränga sig för en otrevlig person gör det 
(Rosenfeld et al., 1984). De tidigare okända deltagarna kan ha uppfattat experimentledaren 
som trevligare när de fick positiv än då de fick negativ feedback. Det kan möjligen vara en 
förklaring till varför de ansträngde sig mer vid positiv feedback och mindre vid negativ. 
Även de tidigare kända deltagarna borde tyckt att experimentledaren var otrevligare vid 
den negativa feedbacken. Men, eftersom de troligtvis kände sig mer avslappnade, på grund 
av tidigare nämnda exponeringseffekten (Lee, 2001) fick det inte samma effekt på dem. De 
kan då anstränga sig mer vid negativ feedback utan att uppleva kognitiv dissonans 
(Rosenfeld et al., 1984).  

Detta är ett intressant bidrag till tidigare forskningsresultat som indikerar en oklar bild av 
hur feedback påverkar ansträngning. Vissa studier har visat på en ökning av ansträngning 
vid positiv jämfört med negativ feedback och förklarar det med att den upplevda 
kompetensen ökade (e.g. Whitehead & Corbin, 1991). Andra studier har visat på motsatt 
resultat med ökad ansträngning vid negativ feedback och menar att de som fick negativ 
feedback upplevde ett misslyckande med uppgiften och kompenserade för detta genom att 
anstränga sig mer och på det sättet minska skillnaden mellan sin prestation och sina mål 
(e.g. Venables & Fairclough, 2009). 
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Resultaten i föreliggande studie skulle kunna tyda på att i en trygg miljö, där anspänningen 
är låg, är det lättare att ta till sig av negativ feedback och öka ansträngningen medan i 
situationer med hög anspänning gör den negativa feedbacken att pressen blir än högre och 
ansträngningen därför sjunker. Något som indikerar detta är att tränare i rugby som 
uppfattades som stöttande, som gav klar feedback och var genuint engagerade, gav spelare 
som uppgav högre grad av ansträngning, jämfört med tränare som saknade dessa 
egenskaper (Pope & Wilson, 2012).  

Denna studie indikerar även att det dubbla feedbacksystemet vid ridning, att ryttare får 
feedback både från sin häst och från tränaren, inte påverkar hur tränarens feedback upplevs. 
Feedbacken ryttarna fick i experimentet var helt skilt från hur häst och ryttare presterade. 
Om hästarnas feedback hade påverkat ryttarna lika mycket eller mer än feedbacken från 
tränaren borde effekten av tränarens feedback inte blivit så hög som denna studie påvisade.  

 

Brister i studien och förslag på framtida studier 

För att pröva anspänningens roll för hur olika typer av feedback tas emot är ett förslag till 
en framtida studie att mäta ansträngning med anspänning som oberoende variabel. I en 
sådan studie används enbart okända deltagare för att lättare kunna manipulera 
anspänningen. Försökssituationen kan manipuleras med avseende på anspänning 
exempelvis genom olika typer av mottagande till försöket. En grupp kan mötas av en varm 
och vänlig person, få fika och ett samtal innan försöket. Den andra gruppen kan få ett 
kyligare mottagande där försöksledaren inte visar något stort intresse för deltagarna. 
Därefter görs ett försök med olika feedbackbetingelser där ansträngningen mäts via 
enkätsvar. 

Det finns dock nackdelar med att mäta ansträngning genom självrapportering. Detta 
diskuteras i en studie av Raaijmakers et al. (2017) där negativ feedback vid 
problemlösningsuppgifter gav högre upplevd ansträngning än positiv feedback. I deras 
studie fick deltagarna feedback efter att de arbetat med uppgifterna. Om skattningen av 
ansträngning går att påverka i efterhand med olika typer av feedback mäts inte den egentliga 
ansträngningen utan uppskattningen blir påverkad av hur personen tror att den har presterat.  

En brist i föreliggande studie är att den inte visar åt vilket håll motivationen riktas. Riktas 
den mot att öva mer och bli bättre på ridning eller riktas den mot att träffa tränaren igen? 
Upplevelsen av att bli validerad av sin tränare kan motivera till att komma i den situationen 
igen men inte nödvändigtvis till att utveckla sin kunskap om ridning. Ansträngning är ett 
intensitetsmått på motivation och kanske just det som är huvudsyftet för lärare eller tränare 
– att få elever som anstränger sig mer. Att som ridlärare undervisa på ett sätt som gör att 
eleverna trivs är bra, men det är önskvärt att motivationen riktas mot att bli bättre på att 
rida och det kan egentligen bara mätas genom att se hur mycket eleverna anstränger sig, 
både vid och mellan träningstillfällena.  

En framtida studie borde därför mäta den inre motivationen över längre tid, istället för som 
i föreliggande studie där enbart den omedelbara effekten av feedback mäts. En longitudinell 
studie skulle kunna utformas med mellangruppsdesign med olika typer av feedback och 
engagemang som oberoende variabel och inre motivation som beroende variabel. En grupp 
undervisas med positivt engagemang där styrkor lyfts upp och en grupp med en tränarstil 
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som mer påpekar brister hos ryttaren. Tränaren träffar eleven varannan eller var tredje 
vecka och låter denna fylla i IMI-enkäten innan ridlektionen, direkt efter ridlektionen och 
därefter med en veckas intervall mellan ridlektionerna. Detta kan upprepas vid tre tillfällen 
för att se effekten över tid. För att mäta faktorn ansträngning kan eleven då dessutom 
registrera hur mycket denna övar mellan ridlektionerna. Denna typ av studie skulle kunna 
visa hur typen av feedback påverkar motivationen och därmed det långsiktiga lärandet till 
skillnad från föreliggande studie som enbart mäter en ögonblicksbild. Vid en sådan studie 
behöver dock deltagarna matchas till de olika grupperna eftersom olika typer av ryttare har 
varierande grader av motivation för att träna. Ryttare som tävlar kommer troligtvis ha mer 
drivkraft att träna under tävlingssäsongen än icke-tävlande ryttare. Orsaken till att 
människor rider varierar, vissa vill komma ut i skog och mark men vill långsamt förbättra 
sig genom ridlektioner och andra har mer driv på att bli bättre ryttare, oavsett om de tävlar 
eller inte.  Det kan även finnas en skillnad mellan kön och åldersgrupper. 

Något som inte mättes i föreliggande studie var hur den faktiska prestationen påverkades 
av feedbackbetingelserna. En iakttagelse under experimentet var att prestationen inte 
skiljde sig mellan betingelserna positiv feedback och ingen feedback men att däremot 
prestationen blev sämre under betingelsen negativ feedback. Detta kan ha varit en effekt av 
den förhöjda anspänningen hos ryttaren som kan ha gjort att ryttaren faktiskt presterade 
sämre. Det kunde vara intressant att upprepa denna studie men att också notera den faktiska 
prestationen och inte enbart som gjordes, mäta den upplevda prestationen.  

 

Slutsats 

Resultaten visade, i enlighet med hypoteserna, att den inre motivationen ökade vid positiv 
feedback och minskade vid negativ feedback, i förhållande till ingen feedback. Detta 
resultat belyser hur tränare i ridning kan öka elevernas motivation. Att förmedla en känsla 
av kompetens till ryttaren, oavsett vilken nivå denna befinner sig på, är viktigt. Vanligt 
inom ridsport, och kanske även andra sporter, är att ryttarna i ett tidigt stadium av 
utbildningen har krav på perfektion som de inte har några förutsättningar att uppnå för 
stunden. Jämfört med den idealbilden är det lätt att få en känsla av inkompetens och det är 
då viktigt att hjälpa ryttaren att se utvecklingen på den nivå den befinner sig på i stunden. 
Dessutom, att stärka känslan av kompetens leder inte enbart till att den upplevda 
kompetensen blir högre. Det har även visats att det kan leda till förbättrade prestationer 
(Fransen et al., 2018), vilket också är målet med undervisning.  

Titelns fråga: ”Blir du bättre om jag säger att du är bra?”, kan något förenklat besvaras med 
ett ja. Om positiv feedback kan skapa mer intresse, högre grad av upplevd kompetens, 
mindre anspänning och på det sättet skapa mer nyfikenhet, självsäkerhet och mindre press, 
kan det nog anses att undervisning som bygger på, och poängterar det som är bra, kommer 
att skapa en ryttare som blir bättre i längden.  
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Bilaga 1. IMI-enkäten 
 
Formulär ridpass ___ för ekipage ____ datum __________________ 

 

 Stämmer 
inte alls 

     Stämmer 
mycket bra 

1. Jag uppskattade detta 
ridpass mycket 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Jag tycker att jag är 
ganska bra på ridning 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag ansträngde mig 
mycket under detta 
ridpass 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Det var viktigt för mig 
att göra bra ifrån mig 
under detta ridpass 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag kände mig spänd 
under ridpasset 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag försökte mycket 
hårt under ridpasset 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Det var roligt att rida 
detta pass 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Jag skulle beskriva 
passet som mycket 
intressant 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Jag kände mig pressad 
under ridpasset 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Jag var ängslig under 
ridpasset 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Jag försökte inte så 
mycket under ridpasset 

1 2 3 4 5 6 7 

12. När jag hade ridit en 
stund, kände jag mig 
ganska duktig 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Jag var väldigt 
avslappnad medan jag red 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Jag är ganska skicklig 
på att rida 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Detta ridpass fångade 
inte min uppmärksamhet 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag kunde inte göra 
denna övning särskilt bra 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 


