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Att finna motivation i en hopplös situation 

 
Sanna Isaksen och Kajsa Rudengård 

  

 

Att ge upp ett personligt viktigt mål är en situation alla kan ställas inför. 

Vad är det som avgör beslutet att ge upp eller att försöka igen? Syftet var att 

ta reda på vad det är som gör att en individ lyckas fortsätta framåt och 

försöka igen trots att denne gett upp målet. Erfarenheterna från 44 

respondenter där de kämpat för att nå ett viktigt mål undersöktes angående 

skillnaden mellan att ge upp eller att försöka igen. Data analyserades genom 

tematisk innehållsanalys och belyste avgörande faktorer som avgjort om en 

individ lyckats ompröva sitt beslut att ge upp, vilket resulterade i yttre och 

inre orsaker, vilka sammanfattades i fyra åtgärder som kan motivera en 

individ i hopplösa situationer: tid, miljö, självinsikt/driv och struktur. 

Framtida forskning föreslår att använda denna studie som underlag i 

forskning kring motivationsskapande för individer som gett upp. 

 

Keywords: failure, give up, motivation, personal goals, try again 

 

Inledning  
 

Att ge upp eller inte, det är en fråga du kan ha ställts inför. Tänk dig att du har ett mål du vill 

nå, något personligt viktigt för dig som du vill lyckas med, men av olika anledningar fallerar 

försöken och du ger upp. Tänk dig sedan att, även om du redan har gett upp, klarar av att ta dig 

upp och försöka igen. Vad är det som gör att vi kan finna motivationen i en till synes omöjlig 

situation? Denna undersökning fokuserar på hur människor lyckats finna motivation att försöka 

igen när de har gett upp att försöka nå ett personligt viktigt mål. Vad är det som gör att 

människan trots uppgivenheten och beslutet att ge upp, bestämmer sig för att göra ett nytt 

försök? 

    Motivation beskriver omständigheter vilka ger upphov till att ett beteende utformas och 

riktas mot ett mål (Nationalencyklopedin, 2019). Motivation leder till beteenden vilka 

fortsätter tills önskad effekt uppnås (Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan (2008) diskuterar ett 

begrepp som motsats till motivation vilket är amotivation. Att ge upp handlar om att erkänna 

sig besegrad, enligt Svenska Akademiens ordböcker (2018), vare sig det handlar om att vara 

besegrad av en person eller ett objekt. En orsak till att ge upp kan vara brist på motivation, 

alltså att känna sig omotiverad. Ett underskott av motivation framkallas av misslyckande eller 

en bristande förmåga att styra över vissa situationer, vilket i sin tur leder till en minskning av 

drivkraften hos individen att utföra aktiviteten. En person som utsätts för en händelse som 

denne inte kan kontrollera kan även ha svårt att förstå utfallet av hens beteende. Det kan alltså 

tänkas att en person ger upp på grund av en misstolkad uppfattning om att hen inte klarar av 

den tänkta uppgiften, på grund av tidigare erfarenheter där personen inte klarat en liknande 

uppgift. Med detta i åtanke kommer inte människan kunna motivera sig till att försöka lösa 

uppgiften och därmed ge upp (Maier & Seligman, 1976).  

 

 

Definitioner och faktorer som kan förklara motivation 

Locke (2000) delar upp motivation i fyra olika delar, dessa delar är behov (”need”), 

värderingar (”values”), mål och intentioner (”goals and intentions”) och emotioner/känslor 
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(”emotions”). Ett motiv finns där för att skapa engagemang för att till exempel nå ett mål. 

Enligt Locke påverkas en människas agerande utifrån motiv och mål på tre olika sätt. Det 

första bestämmer vad som är viktigast att genomföra och får individen att agera. Hur individen 

agerar utifrån ett specifikt mål spelar också in, till exempel att välja bort de andra aktiviteterna 

som inte är relevanta eller inom målet. För det andra spelar intensiteten av värderingarna roll 

och de målen som anses viktigare än andra, detta påverkar hur personen agerar. Individer 

lägger mer tid och energi på de mål som hen ser som viktigare jämfört med de som ses som 

mindre viktiga eller irrelevanta. Intensiteten påverkas också av svårighetsgraden på målet och 

hur individen agerar, till exempel behövs det mer engagemang och ansträngning vid högre 

satta mål jämfört med de mål som människan ser som lägre satta mål. Det tredje sättet förklarar 

hur motiv kan påverka vårt agerande gällande uthållighet eller hur lång tid det tar att 

genomföra. Individer är mer uthålliga och ligger i för att klara det individen anser som viktigt, 

där människan får motiv att agerande mot målet över tid. Detta kan förklara varför individer 

motiveras i vissa situationer men inte i andra.  

     Viljan att undvika misslyckande är i vissa fall en anledning till att människor ger upp sitt 

uppsatta mål. Det har även visat sig att personer med högre benägenhet att ge upp på grund av 

viljan att undvika misslyckande också är mindre målorienterade och i samband med detta 

presterar dessa individer sämre, jämfört med personer som inte aktivt undviker misslyckande. 

Hos personer som har hög förmåga att tro på sig själv (”self-efficacy”) och möjligheten att 

kunna uppnå sina mål skapas en positiv påverkan av det faktiska uppnåendet av målet, desto 

mer hängiven man är sitt uppsatta mål desto mindre risk att man ger upp målet (Heimerdinger 

& Hinsz, 2008).  

     Vallerand (2012) beskriver olika beteenden som motiverar individer utifrån forskning; inre 

motivation (”intrinsic motivation”) och yttre motivation (”extrinsic motivation”) som två stora 

delar när det handlar om hur en individ motiveras. Inre motivation handlar om att agera utifrån 

sig själv och för sig själv, medan yttre motivation handlar om motivationen att agera utifrån 

yttre förutsättningar såsom att få en belöning eller motiveras av att slippa bestraffning. 

      Inre motivation kan delas in i tre olika typer. Dessa olika typer av inre motivation är inre 

motivation att veta (”intrinsic motivation to know”), inre motivation att uppnå (”intrinsic 

motivation to accomplish”) och inre motivation att uppleva stimulans (“intrinsic motivation to 

experience stimulation”). Den första typen beskrivs som motivation till aktivitetens mål. Med 

mål om att få kunskaper, undersöka och av att få kunskap om nya företeelser. Andra typen av 

inre motivation är att uppnå mål här motiveras individer att genomföra saker, eller själva 

aktiviteten i sig och av försöket att kunna överträffa sig själv. Sista typen är inre motivation att 

få uppleva stimulans, att individen är motiverad av den stimulans som aktivitetens utförande 

kan ge. Att en aktivitet kan förknippas med eller ge stimulerande känslor till exempel 

(Cabonneau, Vallerand, & Lafrenière 2012; Vallerand, 2012).         

     Självbestämmandeteorin (”Self-determination theory”) beskriver att individer har en egen 

vilja och har ett eget bestämmande och denna teori förklarar att motivation finns i olika sorter, 

att det finns autonom och kontrollerad motivation (likt inre och yttre motivation). Skillnaderna 

mellan dessa är att den förstnämnda utgår ifrån att individer handlar och agerar utifrån eget val 

och vilja, medan den andra kontrollerade motivationen beskrivs som att individer handlar och 

agerar utifrån yttre press och mot det specifika målet som ses som önskade (Deci & Ryan, 

2008). Självbestämmandeteorin beskriver att; för att förstå motivation hos människor måste 

hänsyn tas till tre olika behov, vilka är medfödda, och innefattar kompetens, autonomi och 

känslan av tillhörighet. Kompetensbehovet handlar om att människor har ett behov och en vilja 

att bygga på sina kunskaper och kompetens, att till exempel bli bättre på saker som de känner 

är viktiga för dem själva. Behovet av autonomi är när individer vill känna att de bestämmer 

över sig själva och att de har en kontroll över deras egna beteenden. Det sistnämna behovet 

som beskrivs som en känsla av tillhörighet och som handlar om att just känna tillhörighet till 

andra människor och att behovet finns ett behov av att ha relationer till andra (Deci & Ryan, 

2000).  
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     Deci och Ryan (2000) beskriver också fyra olika typer av yttre motivation, dessa är yttre 

reglering (”external regulation”) som beskrivs som att vara kontrollerad. Den andra typen är 

introjektion (”introjection”) är då individer utifrån sig själva agerar för att slippa känslor som 

skuld eller skam. Tredje typen kallas identifiering (”identification”) att handla utifrån och se ett 

värde i det andra individer gör och därmed göra det själva utifrån egen vilja. Sista typen av 

yttre motivation är integration (”integration”) att identifiera beteenden som tillsammans med 

andra kan integreras och skapa ett sammanhang. Dessa delar regleras utifrån situationsbundna 

orsaker vilket kan handla om yttre orsaker, inre orsaker eller båda delar. 

     Enligt Woolley och Fishbach (2018) beror motivation på hur lång tid det tar att uppfylla sitt 

mål, att ju närmare och mindre steg det tar att klara sitt mål desto enklare att motivera sig och 

att den inre motivationen ökar. Utifrån deras fem studier har Woolley och Fishbach visat att 

den inre motivationen ökar med vetskapen om en omedelbar belöning och genom att den inre 

motivationen har blivit starkare blir också aktiviteten är mer associerad med målet.  

     Motivation kan se olika ut i olika stadier i den specifika situationen. Under en långsiktig 

upplevelse/situation har det i vissa fall visat sig att en motivation att återuppta något man gett 

upp på ökar under det tidiga stadiet i händelseförloppet, minskar under mitten av 

händelseförloppet och ökar sedan återigen under den senare delen av händelseförloppet (Bau, 

Sieger, Eddleston, & Chirico, 2017).  

     Enligt Leduc-Cummings, Milyavskaya och Peetz (2017) forskning inom motivation och 

målstävan finns det ofta hinder som uppstår fram till målet vilket gör att vägen till målet blir 

individuellt utifrån person. I denna forskning beskrivs två typer av motivationsfaktorer, där 

ena faktorn handlar om motivationen av att vilja ha (”want-to motivation”) och den andra 

faktorn handlar om motivationen av ett måste (”have-to motivation”). Skillnaderna mellan 

dessa motivationsfaktorer testades tillsammans med deltagarnas perspektiv och påverkan av 

hinder som kan uppstå. Studien resulterade i att de deltagare som motiverades av faktorn att 

vilja ha i jämförelse med att motiveras av ett måste, ledde till att deltagarnas subjektiva 

perspektiv till hinder i målsträvan skedde både mindre frekvent och ansågs inte heller vara lika 

störande för individen. 

 

 

Målsträvandets påverkande faktorer 

 
Ntoumanis och Sedikides (2018) beskriver att det är av betydelse att ha uthållighet när det 

handlar om att nå ett mål. Att ha en strävan att lyckas med detta mål och vetskapen om att det 

finns en negativ motsats i att ge upp målet är också viktigt. Det kan bli omöjligt att genomföra 

sina mål om individen väljer att inte justera målet eller tillvägagångssättet när det kommer 

motgångar. Det blir viktigt att individer har en strategi för att hantera de motgångar och hinder 

som kan uppstå i processen att nå målet. Det är en viktig kunskap att veta om när du ska 

fortsätta och kämpa för ett mål och när det kan vara tid att ge upp ett mål, menar Ntoumanis 

och Sedikides. 

     I en studie där deltagarna bland annat identifierade mål, visade det sig att de områden 

innehållande flest mål i denna studie identifierades inom kategorierna studier, träning och 

lärande. I studien visade det sig även att, vid undersökande av deltagarnas nivåer av ledsamhet 

och lycka, att nivåer av ledsamhet tenderade att vara lägre i den senare delen av utförandet av 

målet jämfört med i början av, samtidigt som nivåer av lycka tenderade att vara högre i slutet 

av utförandet av målet jämfört med i början. I samma studie har det visats att en orsak till lägre 

motivation är högre nivåer av depression, vilka associerades med lägre egen motivation till att 

nå personliga mål samt en motivation till att aktivt undvika att nå det personliga målet 

(Vorontsova & Ellett, 2017).  
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Syfte och frågeställning 

 

Denna studie undersöker människor som gett upp ett personligt viktigt mål, alltså känt sig 

besegrade av något som gjort att de bestämt sig för att avsluta sin strävan efter målet. Denna 

studie fyller syftet att öka kunskaperna om hur en individ tar sig ur en situation där denne 

känner brist på motivation, vilket är ett område som inte forskats om i större omfattning 

tidigare. Eftersom det här området är i minoritet i forskningsvärlden är ändamålet med denna 

studie att lyfta viktiga fakta som idag saknas. Syftet med denna undersökning är att ta reda på 

vad det är som gör att en individ lyckas fortsätta framåt trots att man gett upp målet. Studiens 

frågeställningar var: 

1) I vilka situationer ger en individ upp ett personligt viktigt mål? 

2) I vilka situationer ger en individ upp ett personligt viktigt mål men lyckas ompröva sitt 

beslut och försöka igen, samt vilka är orsakerna till omprövningen? 

 

Metod 

  

  

Deltagare 

 

Deltagarna i undersökningen var anonyma och bestod av 44 individer. Urvalet av deltagare 

gjordes genom bekvämlighetsurval, där möjligheten att delta i studien gavs till personer med 

tillgång till Internet av samtliga kön och åldrar där deltagarna var boende på utspridda 

geografiska platser runt om i Sverige. Ingen ersättning utgick för deltagandet i 

undersökningen. Av de 44 deltagarna som deltog i undersökningen fanns två interna bortfall. 

 

Material 
 

Ett Internetbaserat frågeformulär arbetades fram. Frågeformuläret bestod av två övergripande 

frågor:  ”Här vill vi att du beskriver när du kämpat för att nå ett personligt viktigt mål men gett 

upp” och ”Här vill vi att du beskriver när du kämpat för ett personligt viktigt mål och gett upp, 

men sedan omprövat det beslutet och lyckats motivera dig igen”. För att få ut den data som 

önskades skrevs två instruktioner vilka deltagarna utgick ifrån. Instruktionerna utformades för 

att få ett så relevant svar som möjligt på frågeställningarna. Beskrivningen av instruktionerna 

utformades i två berättelser där deltagarna inte hade några begränsningar i avseende i mängd 

skriven text.  
 

 

Procedur 

 

Frågeformuläret utformades som en Internetlänk innehållande missivbrev samt undersökning 

och publicerades på författarnas facebooksida Facebook.com vilket offentliggjordes för att inte 

begränsa antal deltagare, Ifokus.se samt mejlades till en arbetsplats inom Socialpsykiatrin 

vilket var en av författarnas arbetsplatser. Data samlades sedan in och bearbetades. Deltagarna 

i undersökningen bestod av de individer som valt att klicka på länken till undersökningen. 

Dessa deltagare fick först läsa ett missivbrev där instruktioner fanns. Deltagarna fick reda på 

vad syftet för undersökningen var, vilket var att ta reda på vad det är som gör att man lyckas 

fortsätta framåt trots att man gett upp en jobbig situation, och vad informationen från deras 

medverkan skulle användas till, vilket var till en kandidatuppsats.  
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    I missivbrevet framkom att deltagarna deltar frivilligt i undersökningen och att möjligheten 

att avbryta fanns, orelaterat till vilket stadie i undersökningen deltagarna befann sig i. I denna 

studie var det inte av intresse att veta individernas identitet och personuppgifter, inte heller 

bakgrundsfrågor anses relevanta. Information gavs till deltagarna att vid frågor och funderingar 

finns författarnas och handledarens uppgifter till hands för deltagarna, som går i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2017). Deltagarna gavs också möjligheten att ta del av den färdiga 

undersökningen i de fall deltagarna bifogade sin mailadress i undersökningen vilket medförde 

att anonymiteten röjdes för dessa deltagare inför författarna. Mailadresserna har hanterats 

konfidentiellt. 

 

  

Databearbetning 

 

Första steget i databearbetningen var att läsa igenom deltagarnas beskrivningar från 

frågeformuläret vilket resulterades i 11 A4-sidor skriven text, där mättnadsgraden i deltagarnas 

beskrivningar varierande från två meningar till en A4-sida per deltagare. I situation A 

besvarade 44 deltagare beskrivningarna varav det fanns två interna bortfall. I situation B 

besvarade 44 deltagare beskrivningarna varav det fanns 3 bortfall. Beskrivningarna 

meningskoncentrerades sedan enligt Kvale och Brinnkman (2014). Efter detta delades svaren 

in i en situationskategori där situationen respondenterna befunnit sig i analyserades. Utifrån 

beskrivningarna har kategorier tagits fram, ord som beskrev kärnan i beskrivningen - med mål 

att hitta gemensamma nämnare, teman och komponenter som visade på det centrala av data, 

enligt tematisk innehållsanalys. Sedan har dessa ord och meningar kategoriserats och 

redovisats i tabeller utifrån de svar som varit lika och handlat om samma ämne. 

Interbedömarreliabilitetstest, vilket genomfördes genom att båda författarna analyserade 

beskrivningarna och fick samma resultat angående kategoriseringarna. Utifrån dessa tabeller 

har författarna sedan kunnat urskilja olika huvuddelar som varje beskrivnings kärna kan finnas 

i. Detta har genomförts av beskrivningarna “här vill vi att du beskriver när du kämpat för att nå 

ett personligt viktigt mål men gett upp”, denna beskrivning klassificerades som situation A, 

samt “här vill vi att du beskriver när du kämpat för ett personligt viktigt mål och gett upp, men 

sedan omprövat det beslutet och lyckats motivera dig igen” denna beskrivning klassificerades 

som situation B. Sedan har en djupare analys av beskrivningarna i del utförts. Svaren i 

situation B delades även in i två ytterligare kategorier, vilka var åtgärd och effekt. 

Beskrivningarna här handlar om vad respondenterna genomfört, det vill säga gjort annorlunda 

då respondenterna gett upp men sedan omprövat sitt beslut.  

Situationerna från samtliga deltagare i situation A och B sammanställdes sedan till fyra 

gemensamma situationer, där situationerna i kategori A var studier/arbete, fysisk hälsa, psykisk 

hälsa samt sociala relationer, och kategorierna från situation B var studier/arbete, fysisk hälsa, 

psykisk hälsa samt beroende. Åtgärder handlade om respondenternas motivatorer att ta upp sitt 

mål. Här analyserades beskrivningarna var för sig och i beskrivningarna har det i vissa fall 

framkommit flera åtgärder från en och samma beskrivning beroende på respondenternas svar. 

Dessa delades in i yttre och inre orsaker. Den sista bearbetningen som gjordes av materialet var 

att urskilja effekterna av det omprövade beslutet. I denna analys kunde flera effekter från 

samma respondents beskrivning utvinnas. Den sistnämnda analysen sammanfattas i att 

respondenterna helt eller delvis nådde sina uppsatta mål.  

 

 

Resultat 
  

Nedan presenteras samtliga fynd och resultat vilka kunnat utläsas utifrån deltagarnas svar på 

undersökningen. Studiens huvudsyfte besvarades under rubriken ”Åtgärd för omprövning av 
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beslut att ge upp”. Resultaten inkluderar även beskrivningar av vilka situationer deltagarna har 

presenterat i beskrivning av situation A samt beskrivning av situation B och även effekter av 

att ompröva sitt beslut att ge upp. 

 

Typ av situation från beskrivning av situation A 

  

Här presenteras det sammanfattade resultatet från beskrivning av situation A, där deltagarna 

har beskrivit en situation där de har valt att ge upp ett personligt viktigt mål. Utifrån 

deltagarnas svar kategoriserades situationerna i fyra huvuddelar vilka var studier/arbete, fysisk 

hälsa, psykisk hälsa samt sociala relationer. I Tabell 1 redovisas meningskoncentrering, 

subkategorier och huvudkategorierna utifrån det insamlade materialet från beskrivning av 

situation A. Under Tabell 1 beskrivs samtliga huvudkategorier mer utförligt.  

 

Tabell 1 

Kategorier som beskriver situationen deltagarna givit upp, i en icke omprövad situation 
Meningskoncentrering Subkategorier Huvudkategorier 

 

Halkar efter i skolan, inte tillräckliga betyg, för 

höga hinder, tid till att uppnå målet saknades. 

 

Strul med ledarskapet, dåliga lärare 

 

Visste inte hur hen skulle skriva tenta, klarade inte 

av jobbet längre.  

 

Mådde dåligt, de negativa känslorna tog över, 

utbrändhet, ej hälsosamt att uppnå målet, trivdes 

inte i miljön 

 

Lathet, motivationen försvann, svårt att hitta 

motivationen att gå i skolan, ork till att uppnå målet 

saknades, för långt ifrån där individen startade sitt 

mål 

Motgångar 

 

 

Dåligt bemötande 

 

Oförmåga 

 

 

Personligt mående  

 

 

 

Omotiverad 

 

Studier/Arbete 

Jämförelser med andra 

 

Jobb kom emellan, familjen kommer emellan, barn 

tar tid till att nå målet 

 

Lathet, brist på motivation 

 

Upplevs vara för tufft för att nå målet, känner inte 

att man uppnår resultat 

 

Fuskar med målet, kan inte upprätthålla rutiner för 

att nå målet, kunde inte upprätthålla målet i långa 

loppet 

Jämförelser 

 

Hinder 

 

 

Omotiverad 

 

 

 

 

Ouppnåeligt 

 

 

Rutiner 

 

Fysisk hälsa 

Hjälp utifrån fungerade inte 

 

Orkade inte 

 

Lättare att må dåligt, det var inte värt besvikelsen 

om man misslyckades 

Bristande socialt stöd 

 

Orkeslöshet 

 

Känsla av hopplöshet 

 

Psykisk hälsa 

Förutsättningarna runt omkring är ogynnsamma, ej 

tillåtande  

 

Att inte känna sig lyssnad på, andra låtsades inte bry 

sig, inte hörd  

 

Ångest, frustration, irritation 

 

Nackdelar större än fördelar, behov försvinner  

Ogynnsamma förutsättningar 

 

Påverkan av omgivningen 

 

 

Negativa känslor 

 

Målet anses inte längre värt 

 

Sociala relationer 
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 Studier/Arbete. Situationerna många av respondenterna befunnit sig i när de gett upp sitt 

mål har handlat om studier eller arbete. Författarna fann att det fanns två huvudområden varför 

respondenterna hade gett upp denna situation. Det var 19 av respondenterna som beskrev 

studier/arbete som situation. Inom studierna hade respondenterna gett upp på viktiga tentor och 

utbildningar. Anledningen till detta handlar bland annat redovisa allt om att individerna halkat 

efter i studietempo, blivit utbrända, tappat motivationen till studierna, inte trivdes eller mådde 

psykiskt dåligt. Inom arbetet hade individerna gett upp och slutat på sitt arbete eller haft ett 

karriärsmål som de gett upp. Anledning till att respondenterna gav upp handlade bland annat 

om att de mådde psykiskt dåligt, tappade motivationen till att fortsätta eller inte trivdes. En av 

respondenterna svarade: 

 

Det var tungt på mitt jobb. Det var en miljö jag inte trivdes i och jag mådde dåligt… jag 

hade inga planer eller nytt jobb men ändå sa jag upp mig eftersom jag inte klarade av 

jobbet längre. Jag gav upp.  

 

Fysisk hälsa. Många av respondenterna svarade att de hade gett upp på en situation som 

handlade om deras fysiska hälsa. Det var 15 respondenter som redovisade en situation vilken 

handlade om fysisk hälsa. Det kunde bland annat handla om att gå ner i vikt eller nå 

träningsmål. Anledningen till varför individerna gav upp var exempelvis brist på motivation, 

jämförelser med andra som gjorde att de tappat drivet eller att de prioriterade andra personer 

framför sig själva vilket resulterade i att de var tvungna att ge upp sina egna personliga mål. En 

respondent beskrev hur privatlivet gjorde att denne gett upp på sina mål inom fysisk hälsa: “... 

jobb, ork och familj kommer emellan”. En annan beskrev en liknande situation där träning, 

vilket var personligt viktigt för respondenten, gavs upp på grund av motivationsbrist och 

tidsbrist: “...gav upp när mina barn började med aktiviteter...kan inte hitta motivationen att 

hitta tid för träning”.  

  

Psykisk hälsa. Det psykiska välmående var en faktor som flertal gånger påverkade 

respondenterna negativt vilket gjorde att de gav upp sin psykiska hälsa. Det var tre 

respondenter som redovisade situationer vilka handlade om psykisk hälsa i sina beskrivningar. 

 Det kunde handla om att bli frisk från psykiska sjukdomar, besvikelse över att inte känna sig 

hörd och därmed gett upp på en viktig argumentation eller när man befunnit sig i arbetet mot 

ett psykiskt välmående. Anledningen till uppgivenheten har bland annat berott på att 

nackdelarna har upplevts större än fördelarna, omgivningen inte har upplevts kunna bidra med 

den hjälp som behövs eller när miljön runt omkring har haft för stor negativ påverkan. En av 

deltagarna beskrev upplevelsen av att samhället inte kunde bidra med den hjälp som behövdes: 

”...fick olika typer av terapi men inget av de fungerade”. En annan respondent berättade hur 

denne gett upp att få hjälp med sin psykiska sjukdom på grund av motivationsbrist: “...några 

veckor senare fick jag tid hos en psykolog… dagen innan tiden ringde jag och avbokade. Jag 

orkade inte. Ville inte kämpa utan låg i sängen istället hela dagen”.  

 

Sociala relationer. Situationer involverande sociala relationer har många respondenter gett 

upp på. Det var fem respondenter som redovisade situationer som handlade om sociala 

relationen. Dessa situationer handlar bland annat om att ge upp på ett förhållande eller 

besvikelsen att inte uppnå de sociala relationsmål man har. Anledningarna var exempelvis att 

omgivningen påverkar individen negativt vilket gjorde att individen gav upp, kraven från 

relationerna blev för höga eller så upplevde respondenterna att konsekvensen av att ge upp de 

sociala relationsmålen var bättre än att hålla fast vid dem då resultatet inte upplevs stämma 

överens med målet. Den sistnämnda anledningen beskrevs av en respondent som gett upp på 

ett personligt viktigt förhållande: “Jag befann mig i en situation där jag ville stanna i 

relationen, men relationen fungerade inte och jag valde att ge upp den”.  
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Typ av situation av beskrivning av situation B  
 

Här presenteras resultatet från respondenternas beskrivningar från del B i undersökningen, till 

skillnad från del A handlar detta sammanfattade resultat om en situation där individerna har 

valt att ge upp ett personligt viktigt mål men sedan valt att ompröva sitt beslut och återuppta 

målet. I Tabell 2 redovisas meningskoncentrering, subkategorier och huvudkategorierna utifrån 

det insamlade materialet från beskrivning b. Under Tabell 2 beskrivs samtliga huvudkategorier 

mer utförligt.  

 

Tabell 2 

Kategorier som beskriver situationen deltagarna givit upp, i en omprövad situation 
Meningskoncentrering Subkategorier Huvudkategorier 

 

Fått flera nej på arbetsintervjuer tidigare 

 

Fick underkänt, för starkt påverkande 

motgångar, dålig ekonomi. 

 

Kompisar lyckas bättre med samma mål, stor 

arbetsbelastning, annat kom emellan. 

 

Ingen motivation, enklare att ge upp. 

 

Känsla av frustration, rädsla för att inte klara 

sig ekonomiskt, ansåg sig inte ha tillräckliga 

kunskaper 

Tidigare misslyckande 

 

 

Motgångar 

 

 

Omgivningen 

 

 

Omotiverad  

 

 

Känsla av otillräcklighet 

 

Studier/arbete 

Skador 

 

Känsla av att vara dålig 

 

Ge upp hoppet, ursäktade sig själv, ingen 

plan gav misslyckande 

 

Tidigare dåliga resultat 

 

Hänger inte med de andra 

Fysiskt problem 

 

Psykisk påfrestning 

 

Hopplöshet 

 

 

Tidigare misslyckande 

 

 

Jämförelser  

 

Fysisk hälsa 

Rädsla, känns jobbigt 

 

Hjälp fungerade ej 

 

Insåg att det inte fungerade, enklare att inte 

försöka 

Negativa känslor 

 

Bristande stöd 

 

Uppgivenhet  

 

Psykisk hälsa 

Falla tillbaka i beroende 

 

Svårt att hålla en sund rutin och dricka 

mindre. 

Återfall 

 

Bristande hälsorutiner 

 

Beroende 

 

Studier/arbete. En av situationerna flertalet respondenter gett upp och sedan omprövat 

involverade situationer för studier och arbete. Respondenter som redovisade studier/arbete som 

situation bestod av 20 utav respondenterna i undersökningen, tre respondenter gav ingen 

anledning. Respondenterna hade bland annat gett upp på tentor och körkort som sedan 

omprövas och arbeten som getts upp men sedan återupptagits. Anledningen till att 

respondenterna gav upp på dessa områden var bland annat känslor som tagit över, känsla av 

hopplöshet eller förlorad kontroll på grund av tidigare misslyckanden, känslan av att det inte 

var värt i slutändan, eller motivation som försvunnit under tidens gång. En av deltagarna 

menade bland annat: “...det blev allt för mycket annat som kom emellan” vilket gjorde att 
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personen gav upp sitt mål. En annan respondent berättade att: “...på grund av att kompisen 

hade körkort…” försvann motivationen att nå sitt egna mål. “Jag beslutade mig för att ge upp 

tentan eftersom jag ansåg att jag inte hade kunskaperna eller tålamodet, även om jag egentligen 

ville göra det”.  
 

Fysisk hälsa. Situationer som visade sig handla om fysisk hälsa handlar om mål som till 

exempel träning och viktnedgång som respondenterna val att ge upp men senare valt att 

ompröva och motiverats till att fortsätta mot sitt mål. Det var 12 respondenter av de 44 

samtliga respondenterna i undersökningen vilka redovisade situationer som handlade om fysisk 

hälsa. Nedan presenteras samtliga anledningar till varför respondenterna gett upp mål inom 

fysisk hälsa. Exempel som respondenterna redovisat har varit att de velat gå ner i vikt eller leva 

efter sundare vanor. Anledningarna har bland annat varit att respondenterna ursäktat sig själva 

när de inte känt motivation, känt för stora negativa konsekvenser såsom för mycket psykisk 

eller fysisk smärta eller att det inte känt sig tillräckligt kompetent eller bra för att lyckas. En 

respondent förklarade att hen gett upp sitt mål: “...då motivationen har brustit och diverse 

ursäkter kommit i vägen för att fortsätta”. En annan respondent förklarade hur självkänslan 

påverkat motivationen: “När jag kände att jag inte var tillräckligt bra eller hängde med de 

andra valde jag att sluta”.  

 

Psykisk hälsa. Den psykiska hälsan är något flertal respondenter en gång gett upp på att 

förbättra eller nå ett mål inom, men sedan lyckats motivera sig till att ta tag i situationen igen. 

Inom psykisk hälsa så var det fem av respondenterna som beskrev situationer inom denna 

grupp, varav en av respondenterna inte gav någon anledning/förklaring av situationen i sin 

beskrivning. Nedan presenteras anledningarna till varför respondenterna av upp mål inom 

psykisk hälsa. Bland annat ville respondenterna söka hjälp för sina psykiska problem, ändra 

sina vanor för att nå bättre psykisk hälsa eller omprioritera sina vardagsåtaganden för att inte 

drabbas av psykisk ohälsa. Anledningen till att respondenterna till en början gett upp handlade 

om att de inte upplevde sig ha tillräckligt med ork för att lösa problemet eller nå målet, eller att 

de tappat fokus på slutresultatet. En respondent beskriver hur upplevelsen att bristande ork 

påverkat situationen: “Mycket lättare att må dåligt och ligga hemma än att träffa någon”. En 

annan respondent berättade om en psykisk ohälsa vilket i sig gjorde att motivationen försvann: 

“Hjärnan gick på högvarv men man orkade inte ta itu med saker”.  

 

Beroende. Fyra respondenter hade målet att bli av med ett beroende. Dessa beroenden 

handlande om att sluta röka, sluta snusa samt att bli fri från narkotika. Utifrån dessa 

beskrivningar var det en av respondenterna inom denna grupp som inte gav någon 

anledning/förklaring av situationen. Anledningen till att dessa personer gett upp har handlat om 

att tidigare erfarenheter övertygat respondenterna om att det inte kommer lyckas, en insikt om 

att målet varit för svårt att nå eller allmän trytande motivation. En respondent berättade hur 

denne velat bli av med sitt snusberoende: “Jag har försökt sluta snusa, gav upp flera gånger”. 

En annan respondent beskriver hur tidigare misslyckanden övertygat personen att denne inte 

skulle klara av målet: “Ett viktigt mål var att en gång sluta röka, men misslyckades varje gång 

man försökte”.  

 

 

 

Åtgärd för omprövning av beslut att ge upp 
  

Nedan presenteras huvudresultatet som svarar på undersökningens syfte. Här beskrivs det 

sammanfattade resultatet utifrån del Bs beskrivning, gällande den åtgärd respondenterna gjorde 

för att lyckas ompröva sitt beslut efter att de gett upp. Med åtgärd menas det som 

respondenterna beskrivit att de gjort för att ompröva sitt beslut att ge upp, vad som motiverat 
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dem att prova igen. Detta gäller en insats vilket respondenterna har beskrivit och dessa åtgärder 

har författarna analyserat och delat in i två huvuddelar/kategorier som varit det centrala utifrån 

beskrivningarna. Dessa kategorier är inre och yttre orsaker till omprövningen, som sedan 

redovisas i vardera två undergrupper. Dessa underkategorier är preciserade som tid och miljö 

inom de yttre påverkande faktorerna, och självinsikt/driv och struktur inom de inre påverkande 

faktorerna (se Figur 1). Nedan presenteras typ av åtgärd respondenterna använt sig av för att 

lyckas motivera sig till att försöka igen, vissa åtgärder har använts av flera respondenter. 

Sammanlagt har respondenterna redovisat 72 åtgärder, vissa inom samma typ. 

 

 

 
Figur 1  

Figur över orsaker vilka lett till omprövat beslut, kategoriserat i yttre och inre orsaker 
 

I Tabell 3 redovisas meningskoncentrering, subkategorier och huvudkategorierna utifrån det 

insamlade materialet från åtgärderna i beskrivning av situation B. Under Tabell 3 beskrivs 

samtliga huvudkategorier mer utförligt.  

 

Tabell 3 

Kategorier som beskriver orsaker som lett till ett omprövat beslut 
Meningskoncentrering Subkategorier 

 

Huvudkategorier 

Tidsmässig distansering från känsla av 

hopplöshet, tidspress, tiden förändrade 

förutsättningarna  
 

Personer i omgivningen, förändringar i 

omgivningen, skador/sjukdomar 

 

Tid 

 

 

Miljö 

 

Yttre orsaker 

Envishet, känslopåverkan, förståelse om egna 

förmågor 

 

Planering, tillvägagångssätt, målfokusering 

 

Självinsikt/driv 

 

Struktur  

 

Inre orsaker 

 

 

Yttre orsaker till omprövat beslut 
  

Tid. Många av respondenterna upplevde att de behövde tidsmässig distans från sin 

uppgivenhet för att kunna ompröva sitt beslut. När en viss tid passerat tillfället då individerna 

gett upp sitt mål tycktes det vara enklare att hitta tillräckligt med motivation för att försöka på 

nytt. Tid kunde också handla om att tiden som passerat efter beslutet att ge upp tagits påverkar 

eller förändrar de originella förutsättningarna och skapade därmed mer motivation - vilket i sin 

tur ledde till att individerna kunde nå ett nytt perspektiv. Att ha tidspress, alltså kort om tid att 

nå sitt mål tycktes också i vissa fall påverka hur angelägen man är att göra ett nytt försök på 

sitt uppgivna mål: “En månad innan första provet fick jag panik och försökte komma ikapp 

med allt jag missat…” Tiden påverkade även distans och därmed påverkan av negativa känslor 

vilket gjorde att respondenterna gav upp från början. 
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Miljöns påverkan. En av faktorerna vilken hade en direkt påverkan på respondenternas 

beslut att ompröva ett mål de en gång gett upp på grundade sig bland annat i olika 

miljömässiga faktorer. Dessa miljömässiga faktorer är sådana vilka respondenterna inte själva 

har en direkt påverkan på, exempelvis personer i respondenternas omgivning som påverkat och 

hjälpt respondenternas motivation vilket sedan lett till att respondenterna valt att ompröva 

beslutet, såsom en av respondenterna som inte kunde motivera sig själv och fick då hjälp av sin 

pappa vilket senare ledde till att respondenten ompröva sitt beslut denne gett upp: “Den 

psykiska utmattningen blev mer och mer påtaglig och jag började ge upp...till slut kontaktade 

min pappa en sjukgymnast…”. Även faktorer såsom sjukdomar eller förväntningar och åsikter 

från den sociala omgivningen, eller förändringar runt omkring individen påverkade 

motivationen. En person beskriver hur denne blivit påverkad av personer runt omkring vilket 

påverkat respondenternas känsla av plikt och ansvar, vilket i sin tur motiverade respondenten: 

“Då var jag nära att ge upp men på något sätt kände man ansvar för alla runt kring som var 

beroende av jobbet. Det kändes som en plikt att fortsätta kämpa…” 

 

 

Inre orsaker till omprövat beslut 
  

Självinsikt/driv. Ett personlighetsdrag vilket kom fram i respondenternas svar var att de 

beskrev sig ha ett inre driv, vilket avgjorde till stor del hur de lyckades ompröva sitt beslut att 

ge upp eller inte ge upp. Att besitta en självinsikt gjorde även att vissa respondenter lyckats 

hitta sitt eget driv till motivation, en av dem berättar att: “Men sen började jag tänka på varför 

jag gör det här, varför jag valt att plugga, och kom fram till att jag ville fortsätta…” Den inre 

motivationen eller den inre styrkan handlar om tankesättet respondenterna besitter och 

understryks som en viktig komponent. Respondenterna beskriver hur de lyckats ompröva 

beslut som de gett upp på genom en inre drivande motivation, vilket kopplas ihop med 

respondenternas känslor av stolthet och självinsikt vilket har gjort att respondenterna kunnat 

driva och motivera sig själva till att ompröva beslutet. En respondent beskrev hur dennes inre 

driv lett till insikt om en lösning på problemet denne gett upp: “Ofta blir jag slagen till marken 

men viljan att förverkliga att förverkliga mina drömmar motiverar mig att fortsätta och så 

plötsligt kom jag på en lösning för att tackla problemet”. 

  

Struktur. Att ha en struktur i form av planering, klara mål, kunna se vägen till slutresultatet 

samt förmåga att ändra tankar och tillvägagångssätt visade sig vara några av de avgörande 

faktorerna för att kunna ompröva ett uppgivet beslut. Att kunna strukturera både mentala och 

fysiska faktorer visar sig avgörande för att kunna återuppta motivationen i ett uppgivet stadie. 

När individerna kunnat skapa struktur har detta i sin tur även lett till konsekvenstänk, möjlighet 

att se saker ur nya perspektiv samt skapat möjligheten att ändra omständigheterna för att skapa 

en lösning på det tidigare problemet. En av respondenterna beskrev hur denna lyckats bli av 

med ett snusberoende genom att strukturera mål och planera vägen till målet: “Jag fokuserade 

på fördelarna med att sluta, som hälsa och ekonomi, samt planerade att sluta successivt genom 

att bland annat…” 

 

 

Effekter av omprövat beslut 
  

Det visar sig att de respondenter som lyckats motivera sig att ompröva sina beslut haft positiva 

effekter på sina mål. Respondenterna redovisade sammanlagt 47 effekter, samma typ av effekt 

presenterades i vissa fall av flera respondenter. Effekten av att omprövat ett beslut som en gång 

getts upp visade i denna undersökning att samtliga respondenter som omprövat sitt mål gick 

med vinst på ett eller annat sätt. Vissa nådde sitt originella mål helt eller delvis, medan andra 
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respondenter ådrog sig andra positiva effekter såsom bättre hälsa eller ökade förutsättningar för 

att nå sitt mål. Nedan följer ett urval av citat från respondenternas kommentarer angående 

effekterna av att ompröva ett uppgivet mål: “Det gick till sist”, “...jag tog upp studierna igen”, 

“...det lyckades till slut”, “Jag har börjat spela fotboll igen…”,”Så jag satte mig ner och skrev 

tentan och det gick suveränt!”, “Det gjorde att det blev lättare att fortsätta söka nya jobb.”, 

”Har gott fantastiskt bra.”. 

  

 

Diskussion 

 

Denna studie har undersökt vad det är som gör att en människa som gett upp ett personligt 

viktigt mål ändock lyckats motivera sig själv till att ompröva sitt beslut. Undersökningen har 

lagt fram situationer vilka fått individer att ge upp samt faktorer vilka har påverkat människors 

möjligheter att ompröva sina beslut, vilka i denna studie kallas åtgärder. Syftet av studien 

uppnåddes och resulterade i de fyra åtgärderna “tid” vilket beskriver hur tidsförlopp, tidspress 

och tidsmässig distans påverkar motivation, “miljö” vilket beskriver hur omgivningen både på 

ett socialt och objektivt plan påverkar motivation, “självinsikt/driv” vilket beskriver hur 

respondenternas personlighetsdrag bidrar med driv och självkännedom vilket visade sig vara 

en stark påverkande faktor till att kunna ompröva sina beslut, samt “struktur” vilket beskriver 

att många av de individer som lyckats ompröva sina beslut haft förmågan att planera, 

organisera och strukturera sina mål.  Studien sammanfattar också resultatet av de omprövade 

besluten vilket visade att samtliga individer fått en positiv vinning i en eller annan form utav 

att ha omprövat sitt beslut.  

     De faktorer som motiverat respondenterna i den aktuella undersökningen har delats in i 

yttre och inre orsaker vilket beskrivs som åtgärder och har bidragit till en omprövning av 

beslutat av att ge upp. Dessa yttre orsaker kan relateras till en yttre motivation som beskrivs av 

press och därmed relateras till motivation som känslan av ett måste. Dessa yttre faktorer, vilka 

beskrivs som yttre motivation, genomsyrar det Vallerand (2012) diskuterar, och motivation 

som framstår som ett måste genomsyrar det Leduc-Cummings et al. (2017) förklarar i sin 

forskning – alltså stärks resultatet i denna undersökning då det finns fler relevanta kopplingar 

till tidigare teorier och undersökningar. Fortsättningsvis kan även de inre orsakerna till 

motivation kopplas till Vallerands diskussion om inre motivation, då människan agerar utifrån 

sig själv och för eget vinnande. Leduc-Cummings et al. forskning om den egna viljan att nå ett 

mål (”want-to-motivation”) går även att koppla samman med denna undersöknings åtgärder 

inre motivation. 

      Denna studie påvisar vad som kan liknas ett vägskäl i tidslinjen av en individs mål där 

individen valt att ge upp, och sedan antingen stannat i detta vägskäl eller kunnat motivera sig 

själv till att välja en annan väg ompröva beslutet. Denna undersökning har haft i syfte att ta 

reda på vad det är som påverkar individer att kunna motivera sig i detta vägskäl. Bau et al. 

(2016) beskriver hur motivation i vissa fall ökar under den första delen av målets tidslinje, för 

att sedan minska under mitten av denna tidslinje. Det kan tänkas att det är under denna 

tidsperiod där individen ger upp och ställs inför vägskälet att antingen ger upp sitt mål helt och 

hållet eller lyckas motivera sig att försöka igen. Bau et al. beskriver sedan att efter denna 

minskning i motivation ökar motivationen sedan igen innan målet till slut nås. Det kan tänkas 

att anledningen till varför motivationen kunnat öka beror på de faktorer som i denna studie 

presenterats under rubriken åtgärder som de fyra faktorerna tid, miljö, självinsikt/driv samt 

struktur. 

      Likt Heimerdinger och Hinsz (2008), vilka påvisade att viljan att undvika misslyckande 

kan vara en av anledningarna till att individen ger upp, visade denna studie att detta faktum 

påverkar motivationen om huruvida individen väljer att ge upp utan att försöka igen. I 

resultatdelen i beskrivning av situation A presenteras en av respondenterna som gett upp ett 



13 

 

mål relaterat till psykisk hälsa med anledning att denne sett besvikelsen av misslyckande som 

en anledning till att ge upp - detta bekräftar Heimerdinger och Hinsz forskning.  

      Fortsatt menar även Heimerdinger och Hinsz att mer hängivenhet till sitt mål minskar 

risken att ge upp målet. Respondenterna i denna undersökning visade på liknande resultat, 

vilket går att finns hos de personer som författarna kategoriserat inom gruppen 

“självinsikt/driv”. I denna grupp presenterades respondenter vilka beskrivit att anledningen till 

att de kunnat ompröva sitt beslut om att ge upp grundade sig i en hängivenhet vilket berodde 

på individernas driv. Alltså stödjer detta antagandet om att hängivenhet minskar risken för att 

ge upp, vilket i sin tur kan tänkas påvisas inom denna studie bero på de inre egenskaperna hos 

en individ.  

     Likt studien gjord av Vorontsova och Ellett (2017) identifierades studier och träning även i 

denna undersökning som personligt viktiga mål hos olika individer. Detta stärker antagandet 

om att studier och träning är återkommande viktiga områden vilka oberoende individer anser 

som viktiga områden i sina liv. Samma studie visade även att nivåer av ledsamhet i början av 

utförandet av ett mål tenderade att skattas högre jämfört med i slutet av utförandet av ett mål, 

vilket skulle kunna kopplas samman med denna studies antagande om att tid är en viktig faktor 

vilket spelar in på motivationen att nå och utföra sitt personligt viktiga mål. I och med att 

ledsamhet tenderar att vara högre i början av målet kan det antas att detta bidrar till minskad 

motivation och därmed en högre tendens att ge upp på sitt mål – läggs tid till som en faktor i 

utförandet kommer möjligheten att återuppta sitt uppgivna mål att göras genomförbar då nivån 

av ledsamhet minskar i samband med att nivån av lycka stiger desto längre in i utförandet av 

målet människan kommer. Utan faktorn tid kommer individen därmed inte få möjlighet att nå 

känslan av lycka i den senare delen av målutförandet, och då inte heller ha lika stor möjlighet 

att känna motivation, vilket leder till misslyckande att återuppta målet. 

   Denna studie uppvisar evidens då resultatet i studien visar tydliga samband till tidigare gjord 

forskning samt vetenskapliga teorier, vilka diskuterats högre upp i diskussionen. Den valda 

analysmetoden användes i syfte att strukturera upp och på bästa sätt hitta de relevanta fakta i 

materialet vilket höjer studiens sannolikhet och svaren på frågeställningarna.  Ytterligare en 

styrka i denna studie är resultatet i sig, vilket bidrar med ny kunskap. Resultatet av denna 

studie har lyft fram användbara strategier, vilka beskrevs under rubriken åtgärder, för individer 

att använda sig av vid motgångar i livet. Denna kunskap kan tänkas bidra med färre 

misslyckanden i strävan efter att uppnå personliga viktiga mål hos individen samt skapa en 

handlingsplan för hur en person kan gå till väga för att stärka sin motivation under 

förhållanden av låg eller avsaknad av motivation. 

   Författarnas förförståelse väckte intresset för undersökningsområdet och ledde författarna in 

på valet av studie då det upplevdes saknas forskningsunderlag för det valda ämnet. 

Interbedömarreliabiliteten är stark, då författarna oberoende av varandra fann samma resultat, 

vilket stärker reliabiliteten i undersökningen. 

   Resultatet stärker även överbarheten då de kategorier av åtgärder vilka framställd i resultatet 

går att koppla till samtliga deltagare i undersökningen. Detta stärker både validiteten samt 

reliabiliteten, då studien visar på relevanta resultat som i sin tur visar en reliabel 

undersökningsmetod samt att undersökningen gav svar på syftet vilket visar på en valid 

undersökning. 

    Denna studie kan stärkas ytterligare genom att bearbeta missivbrevet samt formuleringen av 

de två beskrivningarna av situation A och situation B, vilka låg i grund till resultatet i 

undersökningen. Genom en bearbetning av dessa kan syftet tydliggöras ytterligare för 

deltagarna i undersökningen, exempelvis genom att stärka begreppsvaliditeten och då undvika 

missförstånd eller delade tolkningar angående olika begrepp som använts i beskrivningarna. 

Exempelvis kan begreppet ”motivation” eller formuleringen ”ett personligt viktigt mål” tänkas 

tolkas på olika sätt beroende på individ. Genom ytterligare förklaring eller en alternativ 

förklaring hade begreppsvaliditeten kunnat stärkas ytterligare, för att undvika metodbrister 

vilka i sin tur kan leda till missledande resultat. 
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     Genom att använda bakgrundsfrågor i konstruktionen av frågeformuläret, såsom ålder eller 

kön, alternativt andra bakgrundsvariabler som anses relevanta för sammanhanget, kan denna 

studie stärkas ytterligare. Dessa bakgrundsfrågor kan ge resultatet en bredare data och därmed 

en djupare förståelse samt finns möjligheten att jämföra dessa bakgrundvariabler mot varandra 

för att eventuellt se fler samband som svarar på undersökningens syfte. Ytterligare en 

förbättring hade kunnat skapas genom att göra en tydligare formulering av beskrivningen, där 

bland annat instruktioner på önskad skriven textmängd kunnat läggas till. Eftersom deltagarna 

var anonyma kunde ej ett externt bortfall identifieras vilket kan tänkas ha en betydelse på 

resultatet då eventuella relevanta data inte gått att analysera. I situation A förekom två interna 

bortfall och i situation B förekom tre interna bortfall, detta kan eventuellt ha påverkat 

resultatet då vissa svar inte framkom från deltagarna. Dock är detta en liten andel av 

deltagarna vilket minskar risken för att ett felaktigt resultat skulle ha framkommit i denna 

undersökning. 

     En ökad mängd deltagare i undersökningen hade gett ett bredare underlag för 

databearbetningen och därmed kunnat styrka resultatet ytterligare. Detta hade kunnat 

åstadkommits genom exempelvis ändra utformningen av frågeformuläret genom att ha denna i 

pappersformat istället för internetbaserad, alternativt samla in data muntligt vilket även skapar 

möjligheten för deltagarna att ställa eventuella frågor och därmed minska risken för 

missförstånd och då få fler deltagare att svara på undersökningen. Bedömningen gjordes att 

söka deltagare via internet då författarna ansåg att största möjliga antal deltagare nåddes på 

detta sätt samt skapades möjligheten att hinna bearbeta en större mängd data på den 

begränsade tiden då detta insamlingssätt även är mer tidseffektivt.  

     I framtida forskning vore det intressant att vidareutveckla denna undersökning med det 

resultat som framkommit. Genom att använda resultatet i denna undersökning som 

utgångspunkt, vilket illustreras i figuren under rubriken ”åtgärder”, och använda dessa 

åtgärder som en grund för att undersöka hur motivation kan skapas i till synes hopplösa 

situationer, skulle detta medföra mer evidens för generella funktionella metoder vilka 

individer kan använda sig av för att nå sina mål, skapa motivation hos sig själva eller som ett 

coachande och vägledande redskap för att skapa motivation hos andra. Då studien är relativt 

liten, både urvalet och omfattningen så vore det intressant med ett större urval och mer 

resurser i framtida forskning. Exempelvis mer ingående intervjuer eller djupare och större 

enkätundersökningar, med fokus utifrån resultatet i denna studie.  

     Det hade varit intressant att identifiera deltagarnas ålder samt kön för att undersöka om 

dessa är bidragande faktorer i en individs förmåga att skapa eller bibehålla motivation. Genom 

att undersöka ålder och kön i en framtida studie hade detta antagandet eventuellt kunnat 

stärkas.  

 

Slutsatser 
 

Slutligen har denna studie visat att det finns generella riktlinjer och strategier vilka en individ 

bör erhålla och kan använda sig av för att uppnå motivation i utmanande situationer och lyckas 

ompröva situationer som en individ gett upp på eller lagt bakom sig, vilka i denna studie har 

sammanfattats i fyra olika huvudteman. Att innefatta eller kunna styra över minst en av de fyra 

faktorerna, tid, miljöns påverkan, självinsikt/driv samt struktur, verkar avgörande för att finna 

motivation i en till synes hopplös situation. 

     Att ge upp behöver alltså inte betyda att målsträvan tar slut utan snarare att en individ 

kommer fram till ett vägskäl i processen att nå sitt mål, där förmågan att kunna hitta 

motivationen, återuppta målet och se att resultat är möjligt blir utmaningen. Utifrån den 

aktuella studien belyses vetskapen och möjligheten att det går att motiveras igen genom att ge 

processen tid, tänka på miljös påverkan, att ta hänsyn till de mer inre orsakerna såsom sin 

självinsikt och driv och att det kan vara viktig med struktur.  
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     Ett personligt viktigt mål ser olika ut för alla. I processen att nå målet ställs individer oftast 

vid ett vägskäl och det är i detta vägskäl som motivationen sinar. I detta vägskäl ger en del 

individer därmed upp strävan att nå målet. Denna studie har belyst att det finns strategier vilka 

är de fyra faktorerna som beskrivits ovan, och riktlinjer som kan motivera de individer som 

valt att gett upp i detta vägskäl att ompröva sitt beslut och försöka igen trots motgångarna. 
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