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For å finne ut av denne problemstillingen gjorde jeg 
dybdeintervjuer med:!
!
8 Skandinaviske kvinnelige elitealpinister i alderen 16 til 22 år (mean = 
18,6; SD = 1,99 år). Alle utøverne var rangert blant de 150 beste i verden 
(de fleste blant de 100) i en eller flere grener.!
!
Disse utøverne ble spurt om å fortelle om:!
!
En stressende konkurransesituasjon som de mestret og en som de ikke 
mestret. !
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Oppgaven støtter seg på the Cognitive Activation 
Theory of Stress (CATS; Eriksen & Ursin, 2006; Ursin & 
Eriksen, 2004).!
•  Stress er en alarm som hjernen slår på hver gang vi står ovenfor noe som krever 

oppmerksomhet for overlevelse eller prestasjon.!

•  Alarmen setter i gang en rekke fysiologiske prosesser i kroppen og mobiliserer 
disse slik at vi blir mer skjerpet og kan prestere bedre.!

•  Alarmen kan være ubehagelig, men er en gunstig, optimal og ønskelig respons.!

•  Kun i situasjoner hvor alarmen er aktivert over lengre tid, uten at vi er stand til å 
gjøre noe med grunnen for aktiveringen, kan den være helseskadelig (f.eks 
depresjoner, sykefravær, ryggsmerter, dårligere prestasjoner, endringer i hjernestrukturen).!

•  (Eriksen & Ursin, 2006; Ursin & Eriksen, 2004)!
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•  Hjernen slår på stress alarmen hver gang det er en uoverensstemmelse mellom 
forventning/mål (Set Value (SV)) og virkelighet (Actual Value (AV))!

!
!Altså mellom hva en verdi en variabel skulle ha hatt (Set Value (SV)), og 
!verdien på samme variabel i virkeligheten (Actual Value (AV)).!

•  Disse SV og AV variablene kan være alt fra ”osmotisk trykk til det sosiale 
klimaet” (I denne presentasjonen vil jeg fokusere på hvordan målorienteringen (motivasjonen) til 
utøveren danner slike SV og AV verdier og påvirker utøveres evne til å takle stress).!

•  Om SV og AV verdiene derimot er i overenstemmelse, altså virkeligheten (AV) 
stemmer overens med vår forventning/mål (AV), slår stress alarmen seg av. !

(Hjernen behandler mye informasjon på en gang og gir prioriteringer til det som er viktig. Hjernen slår 
derfor kun på stress alarmen hvis den mener at det trengs. Hvis vi har kontroll over situasjonen ser 
ikke hjernen det nødvendig å aktivere alarmen, og den blir dermed slått av.!

•  (Eriksen & Ursin, 2006; Ursin & Eriksen, 2004)!
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(SV ≠ AV)  ⇒  Stress alarmen slås PÅ!
(SV = AV)  ⇒  Stress alarmen slås AV!
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Mestringsforventningen (AV) til å klare en Set 
Value (SV) avgjør om stress alarmen aktiveres 
eller ikke!

-  Mestring/coping (SV=AV = Stress alarmen blir slått av, eller kortvarig 
aktivering om vi utfører en vanskelig oppgave)!

-  Hjelpeløst (SV≠AV = Stress alarmen blir aktivert, langvarig)!

-  Håpløshet  (SV≠AV = Stress alarmen blir aktivert, langvarig)!

•  (Eriksen & Ursin, 2006; Ursin & Eriksen, 2004)!
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•  Mestring/coping!      stress alarmen slås av!
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Resultater jeg vil fokusere på!
1)  Hvordan utøveres målorientering (motivasjon) påvirker deres 

tilbøyelighet for og evne til å takle konkurransestress !
2)  Hvordan et resultatklima (motivasjonsklima) skaper stress for 

utøvere og undergraver deres evne til å takle dette.!

Målorienteringsteorien (Nicholls, 1984, 1989).!
-  Utøvere deltar i idrett for vise kompetanse.!
-  Utøvere kan definere sin kompetanse i forhold til seg selv 

(mestringsorientering) eller for å utkonkurrere andre 
(resultatorienterte)	  

!
Jeg vil nå vise hvordan disse to målorienteringene danner to helt forskjellige 
Set Verdier (SV) og påvirker utøveres evne til å takle stress. 	  
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Resultatorienterte utøvere har en SV som gjør de mer 
utsatt for stress og er avhengig av høy oppfattelse av 
relativ kompetanse (AV) for å takle stress!

!
”Anne” – i rennet hvor hun mestret stresset!
!
”But I knew more about the other girls. I knew, that they knew, that they 

were slower, given that they were that at the training. As a result, I 
got the upper hand, or it felt like I had the upper hand. We do not 
psych each other out at the start, but you know yourself that you 
have been skiing fast, so you become more confident, and you are 
able to ski the way you really want.”!
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Resultatorienterte utøvere har en SV som gjør de mer 
utsatt for stress og er avhengig av høy oppfattelse av 
relativ kompetanse (AV) for å takle stress!

!
”Anne” – i rennet som hun mestret stresset!
!
”Once again it became a bit "I-versus-them", because it was a race, 

and I wanted to be fast. But there was not as much stress as the 
previous season. However, when it comes to competition, it is of 
course always stressful. But this time I handled it much better, 
because I knew them, and I knew I was faster. I knew I was faster 
the day before, on the same slope and everything. So I had a lot 
more self-confidence, so I did not need to overperform. I could ski 
exactly the same way as I did in training, and it went well.”!
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Resultatorienterte utøvere har en SV som gjør de mer 
utsatt for stress og er avhengig av høy oppfattelse av 
relativ kompetanse (AV) for å takle stress!

!
”Anne” – i rennet hvor hun IKKE mestret stresset!
!
!
”I was really stressed and I tried to ski faster than I was able to. I 

believed my ability was deficient. I tried to surpass myself, and then I 
began to ski off the course. After that, my mind was filled up with 
negative beliefs and I never finished any races. Thus, I did not 
handle the stressful competition well…I performed a poor run, and I 
did not accept it. I was convinced that they [the archrivals] were 
much better than me, and I did not manage to perform a normal run 
in the second run. I tried to ski faster than I was able to, and from 
that moment, I did not manage to finish any races.”!
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Mestringsorienterte utøvere toner derimot ned SVen om å 
utkonkurrere rivaler og er heller opptatt av å gjøre sitt aller beste 
(som former deres SV). Disse utøverne er derfor mindre stresset i 
konkurranser og behøver ikke høy relativ kompetanse for å mestre 
stress.!

!
”Susanne” – i rennet hvor hun mestret stresset !
!
 ”I didn’t care about what everyone else thought. People have certainly 

told me that before, but this was when I really got it into my head, 
that I figured it out, that I really understood it! "Now it doesn’t 
matter!". It doesn’t matter if I ski off the course or I finish, as long as 
I ski my own race. It was mostly those types of thoughts that went 
through my mind ... The key was that I found myself. That I found: "I 
am doing my own race, my competitors are doing theirs." In the end 
we will see who is the fastest, but now it was I and only I.”!
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Treneren som en stresskilde i konkurranser – 
resultatklima danner SV som utøveren må leve opp 
til (AV)!

!
En rekke studier viser at treneren kan være den største 

stressoren i konkurranser (e.g. Noblet & Gifford, 2002; Pensgaard & Ursin, 
1998; Pensgaard & Roberts, 2000; Thelwell et al., 2007)!

!
Pensgaard & Roberts (2000) fant at treneren var en stor kilde til stress for 

de Olympiske (OL Lillehammer) utøverne som oppfattet at treneren 
deres fokuserte på resultater og utkonkurrering av andre (resultatklima)!

!
Treneren var derimot IKKE en stresskilde for de utøverne som 

oppfattet han/hun som mestringsfokusert (mestringsklima) !
!
På den andre side, de utøverne med resultatfokusert trener men som 

hadde høy selvtillit opplevde ikke denne personen som stresskilde.!
!
!
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Treneren som en stor/største kilde til stress i 
konkurranser – resultatklima danner SV som 
utøveren må leve opp til (AV)!
!
”Helene” forteller at treneren var en stor stresskilde 

i rennet hvor hun ikke taklet konkurransestresset!
!
… but then it started to go down from there. I didn’t manage to 

qualify anymore, and was broken by my coach, because they 
were only accustomed to things going well. So everything went 
to hell ... and no one seemed bothered to take me seriously. "It 
was just pure luck those years she did it well".!

!
!
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1)  Fokusere på mestringsmål under trening og 
konkurranse fremfor å slå konkurrenter !

2)  Trenere og ledere bør skape et mestringsklima hvor 
individuell ferdighetsutvikling vektlegges fremfor et 
prestasjonsklima hvor det eneste som betyr noe er 
resultater og sosial sammenligning!

3)  Lære utøvere til å akseptere at stress er en alarm som 
har positive og gunstige hensikter. !
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Lyst til å lese oppgaven?!
www.skiforbundet.no	  –	  Alpint	  –	  Fag	  og	  Utdanning	  –	  Li9eratur	  og	  Fagstoff!
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