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The enjoyable sport 

What makes youth sports fun – according to the children?  

Abstract 

A common reason for engaging in sport activities is because it’s fun and enjoyable. But what is it that 

makes a certain activity fun and enjoyable? The answer isn’t so obvious and may be different depending 

on who is answering it. This study aimed to increase the knowledge regarding what is fun about sports. 

More specifically, to examine youth sports and children engaging in youth sports. Therefore, a 

questionnaire containing 20 different statements were distributed to children who were asked to 

estimate in which degree these statements contributed to making their sport fun. Furthermore, this 

study wanted to compare the ratings of these statements between teams and individual sports. The study 

included 39 children who were active in teams and 32 children who participated in individual sport 

activities with a total mean age of 11,72. The results showed that intrinsic factors were most important 

and that trying your best was the highest rated statement. On the other hand, winning had the lowest 

overall rating. The tests also showed that children who engage in team sports values being with friends 

in a higher extent than those who are active in individual sports. The conclusion of this study was that 

children found intrinsic factors to be most important when it comes to having fun. Some of the most 

important factors were trying your best and learning new things. Extrinsic factors such as winning and 

competing against others didn’t contribute as much to having fun. Significant differences were found 

between the groups when it comes to being with friends, winning and having a crowd cheering for you. 

Nyckelord: Barnidrott, deltagande, engagemang 
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Inledning 

Idrottsrörelsen står inför många utmaningar. En stor sådan är att möjliggöra och inspirera till idrott 

hela livet. Riksidrottsförbundet (2019a) har genom sin “Strategi 2025” en målsättning att uppnå detta 

genom att idrotten ska göra det möjligt att idrotta utifrån sina egna villkor. I nuläget är det en stor del 

barn och ungdomar som väljer att avlägsna sig från medlemskap i idrottsföreningar vid 11 års ålder 

(Riksidrottsförbundet, 2019a). Men vad är det som krävs för att behålla fler inom idrottsrörelsen? Den 

viktigaste anledningen som ungdomar själva anger för att fortsätta med idrott är för att det är kul 

(Riksidrottsförbundet, 2019b). Idrottsrörelsen har i ett strategidokument som heter “Idrotten vill” en 

vision om hur idrott ska bedrivas. En grundläggande målsättning som är återkommande är just att 

idrott ska vara roligt (Riksidrottsförbundet, 2009). Detta finns även beskrivet i tidigare forskning som 

berättar att ett stort motiv till att idrotta är för att det är kul (Thedin Jakobsson, 2015; Seippel, 2006). 

Många studier visar även att den största anledningen till avhopp är för att det inte längre är kul 

(Allender, Cowburn & Foster, 2006). Men vad är det egentligen som bidrar till att göra idrott roligt? 

 

Genom att kartlägga 81 olika roliga ingredienser har Visek, Achrati, Mannix, McDonnel, Harris och 

DiPietro (2015) utvecklat “Fun Integration Theory” (FIT). Studien undersöker vad ledare, föräldrar 

och barn i en fotbollsmiljö i USA anser bidra till att göra idrott roligt. De viktigaste faktorerna är att 

kunna göra sitt bästa, ta del av ett positivt ledarskap och spela bra ihop som ett lag. Kanske är det 

genom att fokusera på att uppfylla roliga faktorer som dessa i idrotten som fler kan behållas i 

föreningsidrotten under en längre tid. Det skulle även innebära att ett steg i rätt riktning mot målen i 

Strategi 2025. 

 

Den här studien genomförs på uppdrag av Västerbottens Idrottsförbund. Studien är idrottspedagogisk 

eftersom den behandlar processer och frågor som är kopplade till lärande, socialisation och ledarskap 

inom idrotten (Umeå universitet, 2009). Målet med studien är att få en bild över vad som bidrar till att 

idrott är roligt. Tidigare forskning inom detta område har efterfrågat att framtida undersökningar bör 

studera om bidragande faktorer till vad som är roligt med idrott skiljer sig mellan individuella idrotter 

och lagidrotter (Visek et al., 2015). Därför ämnar den här studien dessutom att jämföra vad 

individuella idrottare och lagidrottare anser bidra till det roliga inom barnidrott. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att öka kunskap kring vad som bidrar till att idrott är roligt för 

barn. Vidare har följande frågeställningar utformats: 

 

• Hur värderar barn olika faktorer som bidrar till att idrott är roligt?  

• Vilka skillnader och likheter finns i värderingarna gällande vad som är roligt mellan 

individuella idrottare och lagidrottare? 

Tidigare forskning 

Sökningen av tidigare forskning inom området har gjorts via diverse databaser. SPORTDiscus (Ebsco), 

PubMed och Google Scholar är exempel på databaser som har använts. Där har sökord som youth, 

sports, fun, enjoyment, physical activity, drop out, motivation, participation och commitment använts. 

Flertalet artiklar har även hittats via referenser i annan forskning inom området. 
Forskning inom området fokuserar till stor del på begreppen “Fun” och “Enjoyment” inom idrotten. 

Även fast dessa begrepp kan ses som synonymer så anser vissa forskare att det inte fullt ut går att 

likställa dem. En del menar att ”Fun” är en känsla som man upplever i nuet och att ”Enjoyment” är en 

djupare känsla som varar längre (Hopple, 2015). Vidare menar Hopple att tidigare forskning visar att 
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dessa begrepp betyder ungefär samma sak i folkmun. Inom idrotten används ibland det mer specifika 

begreppet “Sports enjoyment” och definieras enligt Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons och Keeler 

(1993) som: “A positive affective response to the sport experience that reflects generalized feelings 

such as pleasure, liking and fun.” (p.6) Här beskrivs alltså “Fun” som en bidragande faktor till 

“Enjoyment” som ses som en mer allmän känsla av njutning eller trivsel. För att få en helhetsbild av 

vad som bidrar till att idrott är roligt så kommer litteraturgranskningen i denna studie utgå från 

forskning som behandlar både ”Fun” och ”Enjoyment” som begrepp. 

 

Litteraturgranskningen kommer vidare att fokusera på några olika huvudområden. Först kommer 

fokus ligga på varför människor väljer att idrotta, vilka motiv som finns till deltagande. Eftersom en av 

målsättningarna i ”Strategi 2025” är att inspirera till idrott hela livet kommer motiv för olika åldrar att 

beskrivas. Sedan beskrivs olika bidragande faktorer till varför idrott anses vara roligt utifrån en rad 

olika perspektiv. Slutligen så redogörs för forskning som visar på anledningar som leder till att idrott 

inte är en rolig upplevelse. Förhoppningen är att detta ska ge en helhetsbild av vad den tidigare 

forskningen inom området har utbringat. 

Motiv till Idrott 

 

Det finns gott om studier som visar att en av dem viktigaste faktorerna till att personer väljer att hålla 

på med idrott är för att det är roligt. En av dessa är en tysk studie som Diehl, Fuchs, Rathmann och 

Hilger-Kolb (2018) har utfört med hjälp av 689 enkäter och 20 intervjuer med universitetsstudenter. 

Resultatet visar att ett stort motiv till idrott är “För att det är roligt” då 55,8 procent helt instämmer 

med detta påstående. Vidare visar resultatet att 73,3 procent idrottar “För att det får en att må bra”. 

Övriga motiv till idrott som är framstående i studien är “För att det är hälsosamt”, “För att hålla sig i 

form” och “För att uppnå balans i vardagen” (Diehl et al., 2018).  

 

Skille och Østerås (2011) har i sin studie försökt ta reda på varför ungdomar väljer att börja med idrott 

och vad idrott betyder för olika individer. Studien innefattade både en kvalitativ och en kvantitativ del 

där 266 pojkar och 291 flickor i åldrarna 16-19 år deltog. Ungdomarna var från Norge och resultatet 

visar att den viktigaste och största anledningen till att ungdomar väljer att engagera sig i idrott är för 

att “ha roligt”. Vidare så beskrivs andra motiverande faktorer som förbättrad hälsa, ökad energi, olika 

sociala aspekter och tävlingsmoment (Skille & Østerås, 2011). Många av dessa faktorer stämmer 

överens med en större studie där 1660 personer svarade på en enkät om varför de valde att engagera 

sig i idrott (Seippel, 2006). Undersökningen hade ett urval där 78 procent av respondenterna var över 

16 år och representerar ett lite äldre perspektiv. Förutom faktorer som “Fun” och “Joy” så är andra 

stora anledningar till att personerna håller på med idrott för att umgås med andra, för att förbättra sin 

hälsa men även för att påverka sitt utseende. 
 

En lite större genomgång av 24 olika kvalitativa studier som berör idrottsdeltagande hos personer i 

alla olika åldrar bosatta i England visar att det finns några skillnader i motiv mellan äldre och yngre 

utövare (Allender et al., 2006). För samtliga åldersgrupper är det viktigt att idrotten ska vara kul för 

att stimulera deltagande. Barn motiveras i större grad av att experimentera och pröva nya spännande 

aktiviteter än äldre. Vidare visar det sig att barn även tycker det är viktigt att känna sig trygg, vara med 

sina kompisar och ha stöd från sina föräldrar. Tonåringar fokuserar mer på kroppsliga faktorer som att 

kontrollera sin vikt och se bra ut. Hos vuxna och äldre så är bland annat måluppfyllelse, utveckling av 

färdigheter och diverse hälsoaspekter vanliga motivationsfaktorer till att idrotta (Allender et al., 

2006). 

 

Dismore och Bailey (2011) har i en engelsk studie undersökt motivationsfaktorer inom skolidrottens 

område. Studien genomfördes i två faser och bygger på data från totalt 1665 enkäter och 

gruppintervjuer med 96 barn i åldrarna 10-12 år. Resultatet visar att “Fun” och “Enjoyment” är viktiga 

inslag även hos barn inom skolidrotten. Studien visar också att faktorerna som utgör det roliga har en 
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tendens att förändras i takt med att barnen blir äldre. Främst är det viktigt att idrotten är utmanande 

för barnen och att de får pröva nya saker (Dismore & Bailey, 2011). 

Vad är det som gör att idrott är roligt? 

 

Som tidigare avsnitt har redogjort för så finns det en rad olika studier som visar att det är viktigt att ha 

kul för att främja deltagande i en idrottslig aktivitet. Men för att vara mer specifik, vad finns det för 

konkreta faktorer som bidrar till att idrott är roligt? 

 

Collins och Barcelona (2018) tar i sin studie upp att alla individer är olika, både som människor och i 

sin kunskapsnivå. Därför anser de att det är viktigt med anpassning av aktiviteten som människor 

väljer att sysselsätta sig med. Studien tar upp diverse strategier som olika klubbar och föreningar kan 

använda sig av. Detta i bland annat enskild målsättning för varje individ och även sättet ledare coachar 

för att på så sätt göra upplevelsen av idrottande mer “Enjoyable”. 

 

I en äldre studie inom området har Wankel och Kreisel (1985) undersökt i hur stor grad olika faktorer 

anses bidra till det roliga inom idrotten. Urvalet bestod av 822 barn i åldrarna 7-14 som var aktiva 

inom hockey, fotboll och baseball. Studien utgick från data från en enkät som bestod av tio olika 

faktorer som barnen fick ta ställning till. De fyra mest bidragande faktorerna sett över alla idrotter är 

“Improving the skills of the game”, “Testing abilities against others”, “Personal accomplishment” och 

“Excitement of the game”. Studien visar att det är viktigt att som aktiv känna sig kompetent och duktig 

på det man gör. Resultatet visar dessutom att det inte är speciellt viktigt att vinna då barnen rankar 

faktorn “Winning the game” på plats åtta av tio (Wankel & Kreisel, 1985).  

 

I sin avhandling har Eliasson (2009) bland annat undersökt aspekter som barn inom fotbollen 

upplever bidra till det roliga. Studien bygger på data från deltagande observationer och intervjuer. 

Barnen uttrycker i intervjuerna att det bästa med fotbollen är att de får vara med sina nuvarande 

kompisar men även att de får chansen att lära känna nya vänner. Vidare framgår det att barnen anser 

att det är betydelsefullt att ha någonting att sträva mot. Att kunna ha chansen att vinna och göra mål i 

tävlingsmoment upplever barnen som något meningsfullt och roligt. Slutligen så framgår dessutom att 

lärande och utveckling ses som något som gör att fotboll är kul. Dels på ett idrottsligt plan, men även 

lärande och utveckling på ett mer personligt plan (Eliasson, 2009).  

 

Hopple (2018a) beskriver ganska konkret tio olika anledningar till varför barn tycker idrott är roligt. 

Anledningarna är beskrivna i en kortare och mer sammanfattande artikel som använder data från 

forskarens avhandling. Urvalet som data byggde på bestod av totalt 98 killar och tjejer som gick i 

fjärde till sjätte klass i skolor i USA. Studien använde en blandad metod med data från både enkäter 

och intervjuer. Den största anledningen till att barn tycker att idrott är roligt är eftersom de kan känna 

sig duktiga och kompetenta i det som de håller på med. Barnen berättar att de gillar vissa specifika 

idrotter mer än andra just för att de är bra på dem och att de då upplever en större kontroll. Andra 

anledningar som barnen anser vara viktiga för att bidra till det roliga är exempelvis att vara aktiv 

tillsammans med sina familjemedlemmar, lära sig nya saker inom idrotten, tävla, utmana sig själv 

samt att ha positiva interaktioner med ledare (Hopple, 2018a).  

 

Thedin Jakobsson (2014) har i en studie gjort 18 intervjuer med ungdomar i åldrarna 15-19. 

Personerna var aktiva inom åtta olika idrotter. Syftet med studien var att undersöka vad tonåringar 

upplever bidra till att göra idrotten meningsfull. Resultatet kan sammanfattas i tre huvudsakliga 

teman. Dessa är “Lärande och utveckling”, “Tävling och utmaningar” samt “Delaktighet och 

gemenskap med andra”. Ungdomarna beskriver att det känns roligt att lära sig nya saker inom 

idrotten och att få utvecklas både fysiskt, kognitivt och socialt. Vidare beskrivs att det är meningsfullt 

och roligt att utmana sig själv genom att sträva mot sina målsättningar och pröva sig gentemot andra. 
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Slutligen menar ungdomarna att kompisarna inom idrotten spelar en stor roll i varför de idrottar. Det 

upplevs vara roligt och meningsfullt att kunna dela sina upplevelser med andra (Thedin Jakobsson, 

2014). 

 

I en undersökning har Visek et al. (2015) kartlagt vilka faktorer som bidrar till det roliga inom barn 

och ungdomsfotboll i åldrarna mellan 9-19 år i USA. Studien bygger på data från 142 spelare, 57 

föräldrar och 37 tränare som samlats in med hjälp av metoden “Concept mapping”. Denna metod 

genomfördes i tre steg där urvalet först fick uttrycka alla tänkbara faktorer som de ansåg göra idrotten 

kul. Detta möjliggjordes med hjälp av “Brainstorming” där åsikter fritt kunde uttryckas. Det andra 

steget var att låta urvalet sortera in de 81 separata faktorer som framgick efter bearbetning av 

brainstormingen i så kallade “Fun maps”. Kartorna representerade en bild av hur faktorerna förhåller 

sig till varandra. Faktorerna delades därefter in i elva olika större dimensioner. Slutligen så 

rangordnade respondenterna faktorerna och dimensionerna utifrån hur viktiga de ansågs vara för att 

ha kul, hur ofta de förekom och hur möjliga de ansågs vara att implementera i idrotten (Visek et al., 

2015). 

 

Resultatet visar att de tre dimensioner som rankas högst på en femgradig skala är: “Positive Team 

Dynamics” (4,22), “Trying Hard” (4,19) och “Positive coaching” (4,13). De enskilda faktorer som anses 

viktigast för att ha kul är: “Trying your best” (4,68), “When a coach treats a player with respect” (4,57), 

“Playing well together as a team” (4,55) och “Getting playing time” (4,55). Vidare visar resultatet att 

det inte är speciellt viktigt att vinna för att ha roligt då “Winning” (3,65) rankas relativt lågt jämfört 

med exempelvis att göra sitt bästa. Studien utgjorde startskottet för teorin “Fun Integration Theory” 

(FIT). Fortsättningsvis i denna uppsats kommer hänvisningar till denna teori använda denna 

förkortning. Teorin syftar till att fostra positiva och roliga rörelseupplevelser genom strukturerad 

färdighetsutveckling och tävlan för unga inom idrotten. Den innehåller 81 separata bidragande 

faktorer och elva dimensioner som slutligen går att sammanfatta i de fyra grundsatserna “Contextual”, 

“Internal”, “Social” och “External” (Visek et al., 2015).   

 

I en uppföljande studie till Visek et al. (2015) så jämförde Visek, Mannix, Chandran, Cleary, 

McDonnell och DiPietro (2018) data från den tidigare studien mellan föräldrar, tränare och spelare. 

Dessutom delades urvalet in i yngre respektive äldre grupper för att möjliggöra ytterligare jämförelser. 

Resultatet visar att föräldrar och tränare var mest överens om vad som var viktigast för att idrotten ska 

vara rolig. Flest och störst olikheter hittas mellan tränarna och de äldre spelarna där bland annat 

tränarna tycker det var viktigare att spelarna får vara med sina kompisar och får komplimanger av 

tränarna än vad spelarna själva tycker (Visek et al., 2018). 

 

MacPhail, Gorely, Kirk och Kinchin (2008) har med en mixad metod som innefattar både enkäter och 

intervjuer undersökt om ett specialdesignat idrottsprogram skiljer sig från traditionell skolidrott. 

Urvalet bestod av 70 elever i Storbritannien med en medelålder på 10 år. I intervjuerna framgår att 

barnen tycker det är roligt att vara en del av ett lag. Det är även kul att känna sig behövd och viktig för 

laget. Vidare berättar barnen att det är roligt att kunna bestämma själva, att tävla och att lära sig nya 

saker inom sin idrott. 

 

Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning på olika motiv till idrott och att en ofta förekommande 

anledning till att människor väljer att hålla på med idrott är för att det är kul. Sedan visar tidigare 

forskning exempel på vad det konkret kan vara för saker som gör idrotten rolig. Vad det är som är kul 

kan variera beroende på ålder och kontext. 

När idrotten inte är rolig 

 

Tidigare forskning visar i stor grad att det förekommer ett motsatsförhållande mellan faktorer som är 

kul och inte kul. När man vänder på faktorer som bidrar till att idrott är roligt får man ofta anledningar 
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som bidrar till att idrotten inte är rolig. Ett exempel på detta är upplevd kompetens och brist på 

kompetens. 

 

McCarty och Jones (2007) genomförde fokuserade gruppintervjuer med barn i åldrarna sju till tolv. 

Medelåldern var 10 år och det var 22 pojkar och 23 flickor som deltog i denna studie. Syftet var att 

undersöka källor till “Enjoyment” och “Non-enjoyment”. Resultatet visar att för att aktiviteten ska vara 

“Enjoyable” så krävs det att barnen upplever kompetens, får psykosocialt stöd från vänner och 

föräldrar och upplever att de utvecklas och lär sig saker. Resultatet visar också på anledningar som gör 

aktiviteten “Non-enjoyable”. Dessa anledningar är att barnen känner sig inkompetenta eller får 

otillräckligt/olämpligt psykosocialt stöd. Även ett ökat tävlingsfokus, negativt fokus eller 

bestraffningar från tränare kan leda till att idrotten inte blir rolig. 

 

I en sammanställning av 43 tidigare studier så har Crane och Temple (2014) behandlat avhopp. 

Insamlingsmetoden var både enkäter och intervjuer som involverade olika faktorer som spelar in när 

det kommer till avhopp från idrott. Forskarna har undersökt hur intrapersonella, interpersonella och 

strukturella faktorer samverkar för att få en så bra upplevelse som möjligt av den aktivitet som utövas. 

Resultatet visar att en lyckad kombination mellan intrapersonella, interpersonella och strukturella 

faktorer är nödvändigt för att skapa en positiv bild av idrottsligt deltagande. Det visar sig att den 

främsta orsaken till avhopp kan associeras med intrapersonella begränsningar. Det vill säga att det är 

inre faktorer hos individen som säger stopp. Den största intrapersonella faktorn som förhindrar 

fortsatt deltagande är “Lack of enjoyment”, där 17 av de behandlade studierna visar detta. Därefter 

följde orsaker som begränsningar i det egna fysiska kunnandet, inre press, mognad och uppfattningar 

(Crane & Temple, 2014). 

 

Hopple (2018b) har i en artikel listat de tio största anledningarna till att idrotten blir tråkig. Data utgår 

från forskarens avhandling där urvalet totalt var 98 killar och tjejer från USA som gick i fjärde till 

sjätte klass i skolan. Studien använder en blandad metod som har data från både enkäter och 

intervjuer. Den största anledningen som barnen anser bidra till att göra idrotten tråkig var att de inte 

känner sig nog kompetenta eller skickliga för att utföra aktiviteten. Vidare beskrivs att vissa upplever 

att det är jobbigt när idrotten är för tävlingsinriktad eller innehåller för många stressande moment. 

Några tycker att aktiviteten måste kännas meningsfull för att den ska vara kul. Slutligen så är en stor 

faktor som bidrar till en mindre trivsam miljö när tränarna behandlar barnen illa genom att skälla, 

ignorera eller favorisera (Hopple, 2018b). 

 

Teori 

I detta avsnitt kommer två olika teorier att beskrivas. Först kommer “A Model of Sport Enjoyment” att 

behandlas. Detta är en teori som beskriver vilka typer av faktorer som kan bidra till det roliga. Vidare 

beskrivs “The Sport Commitment Model” som är en teori som behandlar idrottsengagemang. Dessa 

modeller är beroende av varandra och används därför för att ge en helhetsbild av vad som kan bidra 

till fortsatt deltagande. Ytterligare en teori är central i denna uppsats och det är “Fun Integration 

Theory”. Denna teori finns beskriven i avsnittet om vad som gör idrott roligt i den tidigare 

forskningen. 

A Model of Sport Enjoyment 

 

Scanlan och Lewthwaite (1986) har tagit fram modellen för att visa på vilka olika typer av faktor som 

bidrar till att idrott är roligt. Modellen är indelad i 4 olika kvadranter som alla bidrar till “Sport 

enjoyment” och delar komponenter med teorin “Self-Determination theory” (SDT) som beskriver inre 

och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Vidare är modellen indelad i både inre och yttre faktorer 

som är antingen relaterade till en prestation eller inte (Scanlan & Lewthwaite, 1986). Nedan följer en 
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bild av modellen och en mer detaljerad beskrivning av dess komponenter. Senare i detta avsnitt 

beskrivs även hur Sports Enjoyment Model ingår i en större modell för idrottsengagemang. 

 

 
 

Figur 1 A Model of Sport Enjoyment. (Scanlan & Lewthwaite, 1986, p.33). 

 

Den första kvadranten som Scanlan och Lewthwaite (1986) beskriver i sin modell är inre faktorer med 

fokus på prestation (Achievement-Intrinsic). Denna kategori behandlar personliga upplevelser av 

kompetens och kontroll såsom uppnåendet av mål, kunskap i sin idrott och känslan av att behärska 

något. Den andra kategorin som beskrivs är yttre faktorer med fokus på prestation (Achievement-

Extrinsic) och handlar om egna upplevelser av kompetens som uppstår på grund av positiva sociala 

interaktioner med andra. Ett exempel på detta kan vara när beröm ges av andra för något som gjorts 

bra. Det är en yttre part som förstärker den egna upplevelsen av kompetens (Scanlan & Lewthwaite, 

1986). 

 

Den tredje kvadranten beskriver inre faktorer som inte har med prestationen att göra 

(Nonachivement-Intrinsic). Det kan även vara saker som uppstår inom idrotten som ger positiva 

känsloupplevelser i form av minskad stress och/eller upprymdhet (Scanlan & Lewthwaite, 1986). 

Konkreta exempel på detta kan vara känslan av att träna och vara aktiv, att göra sitt bästa och att 

känna sig stark och självsäker. I den fjärde kvadranten ingår yttre faktorer som inte har något fokus på 

prestationen (Nonachivement-Extrinsic). Exempel på vad som kan ingå här är diverse sociala faktorer 

som att vara med sina kompisar, träffa nya vänner eller att ha olika positiva interaktioner med vuxna 

(Scanlan & Lewthwaite, 1986). Om tränare tillåter misstag och har en positiv inställning eller om 

föräldrar är delaktiga så kan idrotten kännas roligare. 

 

Modellen visar att det är flera dimensioner och faktorer som bidrar till att idrott är roligt. Det kan vara 

både interna och externa faktorer som gör att idrott är kul. Modellen visar dessutom att faktorerna 

antingen är kopplade till en prestation eller inte kopplade till en prestation. 
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The Sport Commitment Model 

 

Sport enjoyment ingår som en komponent i en mer omfattande modell som heter “Sport commitment 

model” (Scanlan et al., 1993). För att få en helhetsbild av hur modellerna hör ihop så beskrivs även 

denna modell. Definitionen av sport commitment lyder såhär: “A psychological construct representing 

the desire and resolve to continue sport participation.” (Scanlan et al., 1993, p.6). Det innebär att 

begreppet behandlar faktorer som motiverar till fortsatt deltagande inom idrotten. 

 

 
 

Figur 2 The Sport Commitment Model (Scanlan et al., 1993, p.5). 

 

Modellen behandlar vad som får personer att fortsätta eller avbryta sitt idrottande. Det finns 5 olika 

komponenter som på ett eller annat vis påverkar personers engagemang i idrotten. Förutom sport 

enjoyment som redan har behandlats i ett tidigare avsnitt så är övriga komponenter “Involvement 

alternatives”, “Personal investments”, “Social constraints” och “Involvement opportunities” (Scanlan 

et al., 1993).  

 

I modellen syns ett plus (+) eller minus (-) efter varje komponent. Detta innebär att den antingen 

antas bidra eller hindra vidare engagemang inom idrotten (Scanlan et al., 1993). “Involvement 

Alternatives” är den enda komponenten som antas hindra vidare idrottande. Vidare beskrivs detta som 

en chans att delta i andra aktiviteter som ses som mer fördelaktiga och attraktiva. “Personal 

Investments” är en del av modellen som handlar om hur mycket resurser en person lägger på idrotten. 

Denna komponent anses bidra till engagemanget och det kan vara resurser i form av pengar, 

ansträngning eller tid (Scanlan et al., 1993). Vidare beskrivs en komponent som heter “Social 

Constraints”. Denna antas bidra till idrottsengagemang och handlar om olika normer eller sociala 

förväntningar som leder till en känsla av att behöva fortsätta med aktiviteten. Det skulle kunna vara så 

enkelt att idrottandet sker eftersom kompisarna gör det. Den sista komponenten som Scanlan et al. 

(1993) presenterar är “Involvement opportunities”. Även denna antas bidra till ett större engagemang 

inom idrotten. Komponenten behandlar känslan av att idrotten bidrar med något unikt som inte kan 

upplevas någon annanstans. Denna känsla bidrar till ett fortsatt engagemang. 
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Modellen är viktig att inkludera för att få ett större perspektiv av vad som får personer att stanna kvar 

inom idrotten. Det räcker inte att bara ha roligt, det finns många andra delar som bidrar till en helhet. 

Det framgår dock i Scanlan et al. (1993) att komponenterna “Sport Enjoyment” och “Personal 

Investments” i störst grad bidrar till att välja att fortsätta med idrott.  

 

Metod 

Detta avsnitt beskriver studiens metodologiska utgångspunkter. En översiktlig beskrivning och 

argumentation kring validitet och reliabilitet, mätinstrument, urval, enkätens utformning och 

genomförandet presenteras. Det kommer dessutom redogöras för hur bearbetningen och analysen av 

data har skett samt hur de forskningsetiska kraven har uppfyllts.  

Validitet och reliabilitet 

 

För att bidra till en tillförlitlig studie så har det genomgående tagits hänsyn till både validitet och 

reliabilitet. Metoden som användes har kritiskt granskats utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

En mer detaljerad utläggning om varför den var lämplig syns i kommande avsnitt om mätinstrument.  
Studien är replikerbar eftersom metodavsnittet detaljerat beskriver undersökningsprocessen och dess 

olika delar. Detta innebär att studien hade kunnat visa samma resultat om den upprepades under 

liknande omständigheter (Bell, 2006). 

 

Metoden är noggrant designad för att mäta det som studien avser att mäta utifrån frågeställningarna. 

Enkätens utformning bygger på tidigare forskning inom området och bygger dessutom på modeller 

och teorier som är validerade för sitt ändamål. Detta innebär att studien har en god validitet (Bell, 

2006). Validiteten var viktig att ta hänsyn till för att bidra med större trovärdighet till resultatet och de 

slutsatser som dras. En stor fördel med metoden var att forskarna hade möjlighet att vara på plats 

under datainsamlingen. Detta bidrog till en större kontroll kring urvalet, mindre risk för bortfall och 

en möjlighet att besvara eventuella oklarheter. Detta bidrog i sin tur till att göra studien tillförlitlig. 

Mätinstrument 

 

Studien har använt enkät som metod för att samla in kvantitativa data. Denna typ av data var lämplig 

att sträva efter då den möjliggjorde jämförelser av fasta variabler mellan olika grupper (Gratton & 

Jones, 2010). Detta var viktigt för att studiens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras som 

delvis behandlade jämförelser mellan två grupper. Det var även rimligt att använda enkät som metod 

då den hade en förmåga att nå ut till ett stort urval på en kort tidsperiod. Enkäten möjliggjorde 

dessutom att värderingar av olika påståenden kunde mynna ut i kvantitativa tal. På så vis kunde 

medelvärden för respektive påstående tas fram och jämföras. Enkäten var dessutom bra att använda 

då den minskade risken för partiskhet. Respondenterna hade tid att tänka fritt och svaren påverkades 

inte av forskaren. 

 

Enkättypen som denna studie använde var huvudsakligen gruppenkät eftersom den distribuerades 

samtidigt till en grupp deltagare som samlades på en viss plats. En fördel med detta var att forskarna 

hade stor kontroll på att det eftersträvade urvalet svarade på enkäten, och att svarsfrekvensen blev hög 

(Ejlertsson, 2014). En mindre del av enkäterna distribuerades däremot via mejl och då tappade 

forskarna en del av denna kontroll, det gick inte att säkerställa att urvalet uppfyllde de kriterier som 

studien krävde. Metoden innebar dessutom en risk för problem om enkäten använde för komplexa och 

svåra frågor. Det ställde större krav på forskarna för att upprätthålla studiens trovärdighet och 
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giltighet. Slutligen var metoden begränsad då den förhindrade möjligheter till uppföljning, exempelvis 

följdfrågor av fördjupande karaktär (Gratton & Jones, 2010).  

Urval 

 

Urvalsgrupperna var handplockade för att uppfylla vissa kriterier som studien krävde. Dessa kriterier 

var att urvalet skulle vara barn mellan 10-13 år, vara aktiva inom antingen individuell eller lagidrott 

samt vara aktiva inom det aktuella geografiska området som uppdragsgivaren önskade undersöka. 

Åldersspannet valdes eftersom det representerar den ålder då avhoppen är som störst i föreningar 

inom den svenska idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2019a). Nedan följer en mer detaljerad tabell 

över urvalet. 

 

Tabell 1 Urvalets fördelning och medelålder uppdelat i kön och idrottstyp  

 

 Lagidrott (N = 39) Individuell idrott (N = 32) Totalt (N = 71) 

Kille 11 (28,2%) 15 (46,9%) 26 (36,6%) 

Tjej 28 (71,8%) 17 (53,1%) 45 (63,4%) 

Medelålder 12,38 10,91 11,72 

 

 

Tabellen visar att fördelningen mellan idrottstyper var ganska jämn. Det var fler tjejer än killar i 

urvalet. Den totala medelåldern uppgick till 11,72. Endast ett bortfall framkom på grund av en felaktigt 

ifylld enkät. Eftersom hela enkäten inte var ifylld så kunde denna data inte inkluderas i den slutgiltiga 

analysen. Bortfallet var internt då det berodde på att endast enstaka frågor som inte hade besvarats 

(Ejlertsson, 2014). 

 

För att möjliggöra statistiska jämförelser krävde studien att fördelningen mellan individuella idrottare 

och lagidrottare skulle vara någorlunda jämn. Urvalet bestod av 39 fotbollsspelare, 14 friidrottare, 11 

brottare och 7 gymnaster. Urvalet var “subjektivt” i den mån att studien ställde vissa krav på vilka som 

besvarade enkäten. Det aktuella urvalet valdes ut för att det ansågs kunna bidra med det mest 

värdefulla data för den aktuella undersökningen (Denscombe, 2000). Urvalet var lämpligt med tanke 

på studiens syfte och frågeställningar som var att undersöka vad barn tycker är roligt med idrott. 

Urvalet möjliggjorde dessutom jämförelser mellan grupperna lagidrottare och individuella idrottare då 

data samlades in från olika typer av idrotter. 

 

Eftersom studien hade en begränsad tidsplan så var även det en faktor som påverkade urvalet. För att 

studien skulle vara genomförbar och rimlig i relation till tidsplanen så valdes de urvalsgrupper som 

fungerade rent praktiskt. Det var viktigt att gruppen kunde delta i undersökningen under den 

tidsperiod som hade planerats för detta. I något fall så krockade insamlingarna med varandra och då 

delade forskarna upp sig och samlade in data på egen hand. Urvalet var i viss mån ett 

“tillfällighetsurval” då det tog viss hänsyn till forskarens bekvämlighet (Denscombe, 2000). Eftersom 

studien hade begränsade resurser i form av tid var det ibland nödvändigt att välja det alternativ som 

var mest fördelaktigt. Detta resonemang har inte varit det huvudsakliga argumentet för studiens urval, 

utan snarare en begränsning som i vissa fall var nödvändiga för att kunna slutföra arbetet i tid. 

Enkätens utformning 
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Den generella utformningen av enkäten och dess layout gjordes med stöd av Bells (2006) 

rekommendationer för enkätmetodik. Något som togs extra hänsyn till var tydligheten i enkäten 

genom att den lämnade gott om plats mellan påståendena och den använde ett så enkelt språk som 

möjligt. Detta var särskilt viktigt då urvalet var barn och risken minskades att enkätens innehåll kunde 

missförstås. En annan rekommendation som studien följde var att kritiskt granska enkäten för att få 

en bättre förståelse för hur den skulle kunna uppfattas av respondenterna (Bell, 2006). Innehållet 

granskades av handledare och en mindre pilotundersökning genomfördes för att få feedback på 

utformningen. Efter feedbacken gjordes mindre revideringar innan enkäten distribuerades i sin 

slutgiltiga form. 
 

Inledningsvis bestod enkäten av några enklare frågor som syftade till att sortera de olika individerna. 

För att säkerställa att svaret kom från det åldersspann som studien inriktade sig mot så fanns även en 

fråga som frågade hur gammal respondenten var. Enkäten hade dessutom en fråga som tog reda på om 

respondenten var en kille eller tjej. En sista bakgrundsfråga skapades för att sortera vilken idrottstyp 

respondenten var aktiv inom, detta var nödvändigt för att kunna besvara studiens andra 

frågeställning. Huvuddelen i enkäten bestod av 20 påståenden som respondenterna fick värdera 

utifrån hur viktiga de var för att idrotten ska vara rolig. Frågorna var placerade på ordinalskalan och 

mätte respondenternas attityder med hjälp av en 5-gradig “Likert-skala” (Ejlertsson, 2014). 

Påståendena rangordnades enligt följande: 1= Inte alls viktigt, 2= Inte så viktigt, 3= Varken eller, 4= 

Ganska viktigt och 5= Väldigt viktigt. Studien använde en 5-gradig skala då det möjliggjorde en mer 

rättvis jämförelse med andra studier inom området som använt samma skala i sin undersökning. 

 

De påståenden som var med i enkäten baserades till stor del på faktorer som Visek et al. (2015) tagit 

fram i Fun Integration Theory som beskrevs i den tidigare forskningen. Ett kriterium var att 

påståendena var relevanta att passa in i de fyra olika kvadranterna i Scanlan och Lewthwaite’s (1986) 

Sports Enjoyment Model för att kunna möjliggöra vidare analys och säkerställa att enkäten mätte det 

som studien avsåg att mäta. Modellen har använts i tidigare studier för att mäta enjoyment och även 

validerats som lämplig för detta ändamål (Hashim, Grove & Whipp, 2008). För att komplettera med 

faktorer som passade in i modellen och få en bredare bild har även faktorer hämtats från annan 

relevant forskning inom området och på så vis utformat resten av påståendena. Det var dessutom 

viktigt att utforma påståenden som var relaterbara för både individuella idrottare som lagidrottare. 

Detta löstes genom att enkäten använde ett språk som passade alla typer av idrotter. 

 

För att ge en något mer detaljerad bild av hur det resonerats när påståenden valts ut redogörs nu för 

några exempel inom varje kvadrant i Sports Enjoyment Model. I den första kvadranten som 

behandlade inre faktorer med fokus på prestation (Achievement-Intrinsic) fanns påståenden som “Jag 

får vinna” och “Jag får lära mig nya saker/färdigheter”. I den andra kvadranten som hanterade yttre 

faktorer med fokus på prestation (Achievement-Extrinsic) ingick påståenden som “Jag får beröm när 

jag har gjort en bra match/tävling” och “Andra känner till att jag är duktig på min idrott”. I den tredje 

kvadranten som handlar om inre faktorer utan fokus på prestation (Nonachievement-Intrinsic) fanns 

påståenden som “Jag gör så gott jag kan” och “Jag får känna mig stark och självsäker”. I den fjärde 

kvadranten som innehåller yttre faktorer utan fokus på prestation (Nonachievemnt-Extrinsic) 

användes påståenden som “Mina tränare är positiva och tillåter mig att göra misstag” och “Jag får vara 

med mina kompisar”. Enkäten finns tillgänglig i sin helhet i slutet av uppsatsen (se Bilaga 1). Det går 

även att utläsa vilka påståenden som ingår i de olika kvadranterna i resultatdelen i denna studie (se 

Tabell 2). 

 

För att undvika att respondenten skulle se några teman bland närliggande påståenden så blandades de 

i en slumpmässig ordning. Påståendena framgick alltså inte i samma ordning som när enkäten 

designades utifrån kvadranterna i Sports Enjoyment Model. Förhoppningen var att detta skulle leda 

till att respondenterna skulle tänka till inför varje påstående snarare än att svara ungefär samma som 

föregående eller nästkommande påstående. 
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Genomförande 

 

Initial kontakt togs med uppdragsgivare som tillhandahöll kontaktuppgifter till relevanta personer 

som ansvarade för diverse idrottsverksamheter. Kontakt inleddes därefter med olika tränare och 

ledare för barn inom den aktuella målgruppen. Den huvudsakliga kontakten skedde via mejl. I denna 

kontakt så gavs kort information om studien och informationsblanketter till föräldrar bifogades. 

Ledarna löste fördelningen av denna på olika vis, vissa lade upp informationen på deras grupps 

hemsida medan andra mejlade föräldrarna direkt. Slutligen så fastställdes hur distributionen skulle 

ske och ungefär hur många som kunde tänkas svara på enkäten. I de flesta fall kunde undersökningen 

ske i samband med gruppens träning och då fastställdes en lämplig tid och plats för detta. I något fall 

så skedde insamlingen på distans då kontaktpersonen tog på sig ansvaret att samla in enkätsvar och 

sedan förmedla vidare dessa via mejl. 

 

I de fall där insamlingen skedde på plats så var det viktigt att vara på plats i god tid. Kontakt uppsöktes 

med den ledare eller kontaktperson som klargjort sin vilja att delta i studien. Efter kortare planering 

om upplägget så samlade denna person gruppen och gav en kort presentation om vad studien gick ut 

på. Efter detta gavs en presentation av studien och diverse etiska principer. Information gavs 

dessutom kring hur enkäten var utformad och hur den skulle genomföras. Enkäterna var i 

pappersformat och delades ut tillsammans med pennor och lämpligt skrivunderlag. Vägledning gavs 

till respondenterna om det fanns några oklarheter eller frågor som behövde besvaras. När 

respondenterna var klara med ifyllandet så uppmuntrades de att komma och lämna in enkäterna. 

Detta möjliggjorde en snabbare kontroll över att hela enkäten var ifylld. Det skapade även en möjlighet 

att tacka individerna för deras insats.  

Bearbetning & Analys av data 

 

När den slutgiltiga versionen av enkäten var färdigställd så förbereddes en datafil i SPSS version 24 för 

bearbetning och analys av data. Variabelkonstruktioner skapades som matchade enkätens utformning. 

En första variabel tilldelades namnet “ID” och användes för att tilldela varje enkät en individuell 

märkning. Detta möjliggjorde felsökning vid eventuella misstag i inmatningen och kontroll över vilka 

enkäter som hade matats in i programmet. En andra variabel skapades för att behandla åldern på 

respondenterna. Denna skapades för att kunna återge en medelålder på det aktuella urvalet då studien 

främst riktade sig på en viss målgrupp rent åldersmässigt. En tredje variabel skapades för att ange 

vilken idrott respondenterna deltog i vid tillfället som enkäten fylldes i. Denna variabel användes för 

att kunna återge inom vilka olika idrotter urvalet var aktiva inom. En ytterligare variabel skapades för 

att ange om respondenten var aktiv inom en lagidrott eller en individuell idrott. Denna variabel var 

viktig att inkludera då studiens frågeställning behandlade en jämförelse mellan dessa grupper. 

 

Slutligen skapades de variabler som utgjorde huvuddelen av enkäten, det vill säga de 20 påståenden 

som skulle värderas. Det första påståendet skapades som en numerisk variabel på ordinalskalan och 

kodades så att värdet för respektive siffra matchade dess innebörd i enkäten. För att spara tid så 

kopierades den första variabeln och klistrades in för att skapa de resterande 19 påståendena. Varje 

påstående tilldelades en märkning som angav vilket påstående som behandlades. För att säkerställa att 

data importerades i rätt variabel så kontrollerades att variablerna stod i samma ordning som de 

framkom i enkäten. Det möjliggjorde även en snabb och smidig överföring av data från enkäterna in i 

SPSS.    

 

För att underlätta arbetet med databehandlingen så importerades data efter hand som en 

datainsamling var utförd. Typiskt var att enkätsvaren matades in i SPSS dagen efter insamlingen 

utfördes. Den första enskilda enkäten som matades in märktes manuellt med siffra 1 och gavs även ID 

1 i SPSS och så vidare. Enkätens utformning möjliggjorde en smidig inmatning då svaren bestod av 
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siffror som var inringade. Forskarna turades om att mata in svaren då arbetet var något monotont. När 

alla enkätsvar hade importerats så kunde en statistisk analys påbörjas. Enklare deskriptiv statistik 

användes för att beräkna medelvärde och frekvenser hos urvalet. Även siffror som berörde medelålder, 

fördelning mellan tjejer och killar samt antal respondenter inom olika typer idrotter togs fram. När det 

gällde värderingsfrågorna så gjordes en total beräkning på alla respondenters medelvärden av varje 

påstående. Det gjordes dessutom medelvärdesberäkningar på respektive grupp som jämfördes utifrån 

frågeställningarna, det vill säga individuella idrotter och lagidrotter. 

 

För att utläsa om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna så användes “Kolmogorov-

Smirnovs” test. Detta test användes eftersom jämförelser mellan två stickprov skulle göras och data 

befann sig på en ordinalskalenivå (Henriksson, 2008). Påståendena i denna studie rangordnades 

mellan ett till fem och bestod därför av fem rangordnade kategorier. Den statistiska signifikansnivån 

som användes vid testet var p<0.05. Data som framgick i diverse tester fördes över från SPSS till Excel. 

Där skapades grunden till tabellerna som användes i uppsatsen. Tabellerna kopierades över till Word 

för att redigera till ett korrekt format enligt Backman’s (2016) formalia kring utformningen. Det var 

även enkelt att redigera tabellerna vid behov då Excel och Word var kompatibla med varandra. 

Forskningsetiska principer 

 

Studien har tagit fasta på att uppfylla några olika etiska riktlinjer och krav inom forskning för 

samhällsvetenskap och humaniora. Framför allt har vikt lagts vid att uppfylla fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat. Kraven var: “informationskravet”, “samtyckeskravet”, 

“konfidentialitetskravet” samt “nyttjandekravet”.  

 

Informationskravet uppfylldes eftersom samtliga deltagare och övriga berörda i undersökningen 

informerades om studiens syfte och vad de förväntades bidra med (Vetenskapsrådet, 2002). 

Inledningsvis vid varje insamling hölls en kortare presentation som behandlade informationskravet 

och i inledning av enkäten gavs information till deltagarna (se Bilaga 1). Ett informationsbrev som 

behandlade dessa punkter skickades även ut till föräldrarna till respondenterna innan insamlingen 

skedde (se Bilaga 2). Samtliga informerades om att deltagande var helt frivilligt och att 

respondenterna hade möjlighet att avbryta sitt deltagande helt utan någon negativ påföljd. Det var 

viktigt att nå ut med denna information för att säkerställa deltagarnas möjlighet att värdera om de ville 

delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att säkerställa att respondenterna visade sitt samtycke till att delta 

i studien. Enkäten frågade inledningsvis om respondenterna ville delta i studien (se Bilaga 

1).  Eftersom urvalet var under 15 år hämtades även samtycke från respondenternas vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet, 2002). Ett informationsbrev delades ut till vårdnadshavarna som uppmanade dem 

att höra av sig till forskarna om de inte godkände sitt barns deltagande i studien. Om inga 

invändningar framgick så ansågs tystnaden innebära att samtycke gavs. Det var viktigt att 

respondenten själv hade rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen, forskarna utövade 

inte någon form av påtryckning för att påverka deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Studien tog hänsyn till konfidentialitetskravet genom att den hanterade data på ett vis där det inte gick 

att identifiera de enskilda individernas uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Det var synnerligen viktigt 

att utomstående inte kunde ta del av några uppgifter om urvalet och att resultatet rapporterades på ett 

vis där det inte gick att avgöra vilken data som kommer från vem. Enkäten lade inte någon vikt vid att 

kartlägga respondenternas personuppgifter mer än ålder och kön. Vid rapporteringen framgick inte 

heller några personuppgifter eller indikationer om vilken grupp personerna ingick i mer än om de var 

aktiva inom lagidrott eller individuell idrott. Data lagrades konfidentiellt och endast forskarna hade 

tillgång till den. Nyttjandekravet uppfylldes eftersom data som samlades in enbart användes till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Forskarna behöll all data för sig själva och använde 
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endast uppgifterna till den aktuella uppsatsen. Inga uppgifter lämnades ut till utomstående eller till 

någon part som hade för avsikt att använda uppgifterna i kommersiellt bruk eller som underlag för 

beslut. 

 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas en analys av den data som enkäterna genererade till denna studie. Resultatet 

redovisas i en tabell som visar värderingar av en rad olika påståenden som användes i enkäten. 

Värdena är medelvärden av hur viktiga barnen anser att påståendena är för att idrott ska vara roligt. I 

metodavsnittet redogörs det för hur värdena tolkas. Resultatet är dessutom indelat i de fyra olika 

dimensioner som Scanlan och Lewthwaite (1986) beskriver i sin modell Sport Enjoyment Model. 

 

Tabellen nedan visar värden som är rangordnade i storleksordning uppifrån och ner, där den 

viktigaste kvadranten och den viktigaste enskilda faktorn inom denna kvadrant syns högst upp i 

tabellen. Tabellen visar dessutom värderingar uppdelat på individuella idrottare och lagidrottare. I de 

fall där det finns en signifikant skillnad mellan grupperna så markeras faktorn med en stjärna. Således 

besvaras även studiens andra frågeställning som behandlar skillnader och likheter mellan grupperna. 

 

Tabell 2 Barnens värderingar av olika faktorer som bidrar till att idrott är roligt (Medelvärden) 

 

 Totalt (N = 71) Lag (N= 39) Individuell (N = 32) 

Inre faktorer utan prestationsfokus 4,17 4,25 4,08 

Göra sitt bästa 4,89 4,95 4,81 

Träna och vara aktiv 4,59 4,72 4,44 

Känna sig stark och självsäker 4,04 3,95 4,16 

Ignorera resultatet 3,15 3,36 2,91 

Inre prestationsfaktorer 3,95 4 3,89 

Lära sig nya saker/färdigheter 4,52 4,51 4,53 

Utmana sig själv 4,39 4,38 4,41 

Sätta och uppnå mål 4,37 4,38 4,34 

Känna sig duktig 4,11 4,13 4,09 

Tävla mot andra 3,63 3,67 3,59 

Vinna* 2,69 2,95 2,38 

Yttre faktorer utan prestationsfokus 3,82 3,9 3,71 

Positiva tränare som tillåter misstag 4,55 4,49 4,63 

Vara med kompisar* 3,99 4,28 3,63 

Träffa nya människor 3,82 3,72 3,94 

Åka till nya ställen för att spela/tävla 3,63 3,92 3,28 

Föräldrar kollar på träning/match 3,1 3,1 3,09 

Yttre faktorer med prestationsfokus 3,58 3,76 3,36 

Beröm vid en bra match/tävling 4,38 4,54 4,19 

Beröm av föräldrar 3,86 3,92 3,78 

Beröm av tränare 3,66 3,77 3,53 

Publiken hejar* 3,1 3,54 2,56 

Andra känner till att man är duktig på idrott 2,92 3,05 2,75 
*= p<0.05 
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Hur värderas faktorerna enligt barnen? 

 

Tabell 2 visar att den viktigaste enskilda faktorn för att idrott ska vara roligt för barn är att de får “Göra 

så gott de kan” (4,89). Den faktor som rankas näst högst totalt sett är att barnen får “Träna och vara 

aktiva” (4,59). Vidare visar tabellen att barnen lägger stor vikt i att deras tränare är “Positiva och 

tillåter misstag” (4,55). En annan faktor som i stor grad anses bidra till att idrott är roligt är att barnen 

får “Lära sig nya saker och färdigheter” (4,52). Barnen tycker dessutom att det är viktigt att få “Utmana 

sig själva” (4,39) för att idrotten ska vara rolig. 

 

Den enskilda faktor som barnen totalt sett lägger minst vikt vid är att “Vinna” (2,69). Särskilt 

individuella idrottare upplever att denna faktor inte är så viktig för att ha roligt då det påståendet 

värderas lågt (2,38). Vidare framgår att barnen anser att faktorn “Ignorera resultatet” (3,15) inte spelar 

någon större roll när det kommer till att göra idrotten rolig. Det framgår dessutom att barnen inte 

upplever det som speciellt viktigt att “Andra känner till att man är duktig på sin idrott” (2,92). Barnen 

upplever att det varken bidrar eller hindrar det roliga om “Publiken hejar” (3,1) eller om “Föräldrar 

kommer och kollar när jag idrottar” (3,1). 

Resultatet i relation till Sport Enjoyment Model 

 

När faktorerna sorteras i de fyra olika kvadranterna i Sport Enjoyment Model så visar 

medelvärdesanalysen att kvadranten som behandlar inre faktorer utan prestationsfokus 

(Nonachievement-Intrinsic) rankas högst (4,17). Här ingick de två enskilda påståenden som rankades 

högst av alla totalt sett. Nästa kvadrant i storleksordningen är inre faktorer med fokus på prestation 

(Achievement-Intrinsic) som har ett medelvärde på 3,95. I denna kvadrant finns en stor spridning i 

värderingen mellan den viktigaste faktorn “Lära sig nya saker och färdigheter” (4,52) och den lägst 

värderade faktorn av alla som är “Vinna” (2,69). 

 

Den tredje viktigaste kvadranten för att göra idrotten rolig är yttre faktorer utan fokus på prestation 

(Nonachievement-Extrinsic) med ett medelvärde på 3,82. Även här syns en stor skillnad mellan den 

högst värderade faktorn “Positiva tränare som tillåter misstag” (4,55) och den lägst värderade faktorn 

som är “Föräldrar kommer och kollar när jag idrottar” (3,1). Den fjärde och minst viktiga kvadranten 

behandlar yttre faktorer med fokus på prestation (Achievement-Extrinsic) och har ett totalt 

medelvärde på 3,58. I denna kategori är det bara faktorn “Beröm vid en bra match/tävling” (4,38) som 

värderas högre än 4 på skalan. Den lägst värderade faktorn som ingår i denna kvadrant är “Andra 

känner till att man är duktig på sin idrott” (2,92). 

Vilka skillnader syns? 

 

Här redogörs för de signifikanta skillnader som framgick vid jämförelserna mellan de två olika 

idrottstyper som har analyserats. Idrottstyperna var individuella idrotter och lagidrotter. Endast tre 

faktorer visade att det förekommer en signifikant skillnad mellan grupperna. I övrigt ses grupperna 

som homogena. 

 

En första skillnad mellan grupperna syns i faktorn “Vinna” då p<0.05. Skillnaden utgörs av att 

lagidrottare tycker att det är viktigare att “Vinna” (2,95) än vad individuella idrottare gör (2,38). Båda 

grupper har dock värderat faktorn lågt och anser därmed inte att det är speciellt viktigt att vinna för att 

ha roligt. En andra skillnad uppenbarar sig i faktorn “Vara med mina kompisar”. Här visar resultatet 

att lagidrottare värderar detta påstående högre (4,28) än vad aktiva inom individuella idrotter gör 

(3,63). Den tredje signifikanta skillnaden hittas i faktorn “Publiken hejar”. Här anser barnen som 

håller på med lagidrott att det är viktigare med stöd från läktaren (3,54) än vad barnen inom 
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individuella idrotter gör (2,56). Även här handlar det dock om en faktor där medelvärdet är relativt 

lågt jämfört med många andra faktorer i resultatet. 

 

Analys 

I detta avsnitt presenteras hur resultatet står sig gentemot annan relevant forskning inom området. 

Först presenteras denna studies resultat i relation till det resultat som kom fram i Fun Integration 

Theory (Visek et al., 2015). Resultatet kommer dessutom att analyseras gentemot annan forskning som 

tagits fram i litteraturgranskningen. Många av dessa studier är kvalitativa och jämförelserna blir 

därför inte lika exakta. Det skapar ändå en bild över hur faktorerna ställer sig mot det som tidigare har 

visat sig vara viktigt för att ha roligt inom idrotten. 

Resultatet i relation till Fun Integration Theory 

 

Teorin är relevant att göra kopplingar till eftersom det är huvudsakligen härifrån som faktorerna i 

denna studie kommer från när det gäller enkätens utformning. Det är också en teori som har visat hur 

viktiga dessa faktorer är på en femgradig skala. Därför är det möjligt att få en bild av hur medelvärden 

ställs mot varandra. Det är viktigt att komma ihåg att urvalet i studien som teorin bygger på skiljer sig 

från denna studie då den undersökt vad barn/ungdomar, föräldrar och ledare inom fotboll 

tillsammans tycker är viktigt för att ha roligt (Visek et al., 2015). 

 

Den absolut viktigaste faktorn för att idrott ska vara roligt enligt Visek et al. (2015) är “Trying your 

best” (4,68). Denna faktor går att jämföra med den totalt sett viktigaste faktorn i denna studie som är 

“Jag gör så gott jag kan” (4,89). Även fast medelvärdet skiljer sig något så är båda värderade väldigt 

högt. Påståendet “Träna och vara aktiv” (4,59) i denna studie är den näst största bidragande faktorn 

till att idrott är roligt och bekräftar även den resultatet i FIT. Där visar det sig att faktorn “Exercise and 

being active” (4,48) är högt värderad och är en av de viktigaste enskilda faktorerna (Visek et al., 2015).  

 

Ett positivt ledarskap visar sig vara viktigt enligt barnen i denna studie då de anser att en “Tränare 

som är positiv och tillåter misstag” (4,55) bidrar i stor grad till det roliga. Faktorn “A coach who allows 

mistakes, while staying positive” (4,33) i Visek et al. (2015) är snarlik och visar sig dessutom vara en 

stor bidragande faktor till det roliga. Färdighetsutveckling är ytterligare ett område som förenar 

resultatet i denna studie med teorin FIT. Tabell 2 visar att barnen värdesätter “Att lära sig nya saker 

och färdigheter” (4,52) och att “Utmana sig själva” (4,39) i relation till vad som är roligt med idrott. 

Visek et al. (2015) visar i FIT att “Learning new skills” (4,15) och “Being challenged to improve and get 

better at your sport” (4,29) är viktiga inslag i varför idrott är roligt. Värt att notera är att barnen tycker 

det är något viktigare att lära sig nya saker i denna studie än vad det totala urvalet gör i Visek et al. 

(2015).  

 

Vikten av att vinna skiljer sig något mellan studierna. Även fast “Winning” (3,65) värderas relativt lågt 

jämfört med de andra faktorerna i FIT så är den långt ifrån sist som “Jag får vinna” (2,69) är i denna 

studie. De individuella idrottarna i denna studie tycker att det spelar ännu mindre roll än lagidrottarna 

Skillnaden är alltså ännu större här då medelvärdet är 2,38 (se Tabell 2). Det visar sig även vara 

viktigare att tävla i FIT då “Competing” (4,26) är värderad högre än vad “Jag får tävla mot andra” 

(3,63) är i denna studie. 

 

Sett till hela urvalet så spelar publiken en större roll enligt FIT då “Having people cheer at the game” 

(3,64) värderas högre än vad “Publiken hejar på mig” (3,1) gör i denna studie. En ännu större skillnad 

uppenbarar sig hos de individuella idrottarna i denna studie som värderade påståendet till 2,56. 

Lagidrottare har liknande värden gentemot FIT då påståendet värderas till 3,54. Vidare går det att 

utläsa att barnen i denna studie anser att “Andra känner till att man är duktig på sin idrott” (2,92) inte 
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bidrar till att idrott är roligt i lika stor grad som i FIT där “Being known by others for your sport skills” 

(3,48) värderas högre. Noterbart är att individuella idrottare värderar detta påstående ännu lägre i 

denna studie (2,75). 

 

Resultatet visar att det är ganska viktigt för barnen att “Träffa nya människor” (3,82) för att ha roligt. I 

FIT så värderas detta påstående något lägre (3,24). Det visar sig dessutom att urvalet i FIT tycker att 

“Being congratulated for playing well” (3,89) inte är lika viktigt som barnen gör i denna studie (4,38). 

Vidare så läggs en mindre vikt vid föräldrarnas närvaro i denna studie då barnen ansåg att påståendet 

“Mina föräldrar kommer och kollar när jag idrottar” (3,1) inte har lika stor betydelse som i FIT (3,64). 

Det framgår dessutom att barnen i denna studie tycker att “Resa till nya ställen” (3,63) bidrar i större 

grad till det roliga än vad som framgår i FIT (2,71). 

Resultatet i relation till annan forskning 

 

I Tabell 2 går det att utläsa att en av de absolut viktigaste delarna av vad som gör idrott roligt för barn 

är att “Lära sig nya saker och färdigheter” (4,52). Den höga värderingen ligger i linje med en hel del 

forskning inom området. Wankel och Kreisel (1985) visar att utvecklingen av färdigheter är en stor 

bidragande faktor till det roliga. Barnen som Hopple (2018a) undersöker värderar lärandet av nya 

färdigheter högt. Även Eliasson (2009) och Thedin Jakobsson (2014) visar i sin forskning att barn 

värdesätter lärande och utveckling i relation till vad som är roligt med idrott. Det framkommer 

dessutom i McCarty och Jones (2007) att barnen måste utvecklas och lära sig saker för att idrotten ska 

vara rolig. Resultatet är ytterligare ett exempel som visar vikten av färdighetsutveckling, den höga 

värderingen visar att detta är ett område som i stor grad bidrar till att idrott är roligt. 

 

Resultatet visar att den inre känslan av kompetens spelar stor roll till hur roligt idrotten är. Påståendet 

“Jag får känna mig duktig” (4,11) är högt upp på listan av faktorer i denna studie. Hopple (2018a) visar 

att barn som är aktiva inom idrott i USA tycker att den viktigaste anledningen till att idrott är kul är att 

de känner sig duktiga och kompetenta. Om frågan dessutom vänds på så visar det sig att en känsla av 

bristande kompetens är den anledning som i störst grad bidrar till att idrotten inte är rolig (Hopple, 

2018b). Även den tidiga studien Wankel och Kreisel (1985) och en senare studie från McCarty och 

Jones (2007) visar att den upplevda kompetensen spelar en stor roll i om idrotten ska vara rolig. 

Resultatet bekräftar vikten av den inre känslan av kompetens inom idrott. 

 

Eliasson (2009) visar i sin studie att barn upplever att det bästa med idrott är att de får träffa nya 

människor och samtidigt umgås med de kompisar som de redan har. Resultatet i den här studien visar 

att faktorerna “Jag får träffa nya människor” (3,82) och “Jag får vara med mina kompisar” (3,99) 

anses vara ganska viktiga för att idrotten ska vara rolig. Faktorerna ingår dock i kvadranten som är 

rankad på tredje plats av fyra möjliga. Tabell 2 visar att det finns skillnader i lagidrottares och 

individuella idrottares attityder kring hur viktigt det är att vara med kompisar. Lagidrottare tycker att 

detta är en viktigare faktor. Sett till individuella idrottare så skiljer sig dessa resultat något mot 

Eliasson (2009) då barnen som är aktiva inom fotboll inte anser att denna faktor är det viktigaste eller 

bästa. Även Thedin Jakobsson (2014) visar att delaktighet och gemenskap spelar en stor roll i varför 

barn idrottar. Trots att resultatet visar att sociala faktorer som dessa inte är bland de viktigaste så är 

det ändå faktorer som ses som ganska viktiga. Detta bekräftar vikten av sociala faktorer inom idrott. 

 

Resultatet visar att en viktig faktor som bidrar till att idrott är roligt är “Att sätta och uppnå mål” 

(4,37). Påståendet värderades högt av hela urvalet då både individuella och lagidrottare tyckte att det 

ligger stor vikt i det. Detta påstående går att jämföra med Eliasson (2009) där det framgår att barn 

inom fotboll tycker att det är betydelsefullt att ha någonting att sträva mot. Även Wankel och Kreisel 

(1985) visar att det är viktigt att lyckas med något för att det ska vara roligt att idrotta. Dessa studier 

bekräftar att det är viktigt att sätta och uppnå mål för att idrott ska vara roligt. 
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Att “Vinna” (2,69) är den enskilt lägst värderade faktorn till varför idrott är kul. Även tidigare 

forskning visar att denna faktor värderas ganska lågt. Wankel och Kreisel (1985) visar att vinna rankas 

på plats åtta av de tio faktorer som ingår i deras undersökning. Hopple (2018a) har placerat vikten av 

att vinna någonstans i mitten av hur viktigt det är för att barn ska ha roligt inom idrott. Detta visar att 

andra saker än att vinna är viktigt.  
 

Diskussion 

Detta avsnitt kommer inledningsvis bestå av en kortare sammanfattning och slutsats utifrån studiens 

resultat. Vidare kommer en diskussion kring hur resultatet kan förstås och användas i praktiken. Vi 

presenterar även våra tankar och idéer kring studiens upplägg och genomförande. Slutligen kommer 

ett avsnitt som behandlar förslag på framtida forskning inom området. 

Sammanfattning och slutsatser 

 

Den här studien visar vad barn tycker är viktigt för att ha roligt inom idrotten. Genom att utgå från 

Fun Integration Theory och Sport Enjoyment Model så skapas en generell bild över vad som bidrar till 

att göra idrott roligt. Resultatet från enkätundersökningen visar att barnen värderar inre faktorer utan 

fokus på prestation högst. Några av de viktigaste enskilda faktorerna som gör idrotten rolig är när 

barnen får göra sitt bästa, när de får träna och vara aktiva, när deras tränare är positiva och tillåter 

misstag och när de får lära sig nya saker inom sin idrott. Att fokusera på resultatet och att vinna 

hamnar långt ner på listan av vad som bidrar till det roliga. Resultatet visar dessutom att det finns 

några signifikanta skillnader mellan individuella idrottare och lagidrottare. Lagidrottare tycker att det 

är viktigare än individuella idrottare att vinna, vara med kompisar samt att ha en publik som hejar för 

att idrotten ska vara rolig. 

 

Resultatet visar en mängd likheter gentemot tidigare forskning. Studien visar dessutom att Fun 

Integration Theory är applicerbar även hos individuella idrottare och inte bara lagidrottare som i Visek 

et al. (2015). Teorin är relevant eftersom fler likheter uppenbarades i resultatet än skillnader. Särskilt 

intressant är det att även individuella idrottare värderar faktorerna på ett liknande vis. Därför är FIT 

en relevant teori att använda i sammanhang som berör vad som är roligt med barn och ungdomsidrott. 

 

Resultatet visar att vad som är roligt med idrott är en mångsidig fråga. Det finns många faktorer som 

är viktiga för att idrotten ska vara kul. Det går inte att peka ut en enskild faktor som helt ensam gör 

idrotten rolig för en individ eller grupp. Det finns oerhört många faktorer som tillsammans bidrar till 

att göra idrott roligt. Därför är det viktigt för verksamheter som arbetar med barnidrott att förstå att 

vad som utgör det roliga är en subjektiv fråga. Det är viktigt att lyssna till individen för att skapa en 

förståelse för vad just den människan drivs av. På en generell nivå visar det sig dock att vissa faktorer 

verkar bidra mer än andra. I detta fall är det inre faktorer som i störst grad bidrar till att idrott är 

roligt. Dessa faktorer bidrar till positiva känsloupplevelser från idrotten och en känsla av kompetens 

och kontroll. Det är oerhört viktigt att uppleva kompetens, annars finns det en risk att idrotten inte ses 

som en rolig aktivitet. 

Hur kan resultatet användas i praktiken? 

 

Specifika faktorer som bidrar till att idrott är kul kan skilja sig mellan varje enskild individ. Men 

resultatet visar att generellt sett så innehåller de två högst värderade kvadranterna inre faktorer, både 

med och utan fokus på prestationen. Detta går att vidare förstås genom att se till “Self-Determination 

Theory” som bland annat behandlar inre motivationsfaktorer (Ryan & Deci, 2000). Inre 
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motivationsfaktorer bygger på att göra något för sin egen skull, inte för någon annans skull. Ryan och 

Deci (2000) menar att en inre motivation skapar en nyfikenhet och ett intresse som är grundläggande 

för att kunna ha kul. Forskarna beskriver dock att även externa motivationsfaktorer i vissa fall kan 

bidra till en inre motivation. Detta är verkligen någonting att ha i åtanke inom idrotten. Det gäller att 

hitta vägar till den inre motivationen för att upprätthålla ett driv att vilja fortsätta. Men hur kan ledare 

stödja den inre motivationen inom idrotten?  

 

I en artikel från “Centrum för Idrottsforskning” återger Carlsson (2019) några konkreta tips kring hur 

tränare och idrottsledare kan agera för att öka den inre motivationen hos deltagarna. Bland annat så 

ska ledare och tränare försöka uppmuntra deltagarna att själva göra en bedömning på sitt eget 

kunnande i relation till de framsteg som personen i fråga gör och undvika att jämföra prestationer 

mellan de aktiva. Ett annat tips för att öka den inre motivationen är att belöna resultatlös 

ansträngning. Detta går att återkoppla till resultatet i denna studie. Barn anser att det är viktigt att 

göra sitt bästa, då spelar det ingen roll vad resultatet blir. Därför är det viktigt med positiv feedback till 

den aktive oberoende av resultatet. 

 

Resultatet visar att många av de inre faktorerna som var viktiga för att ha roligt består av någon form 

av utvecklingsresa. Faktorer som att sätta och uppnå mål, lära sig och utvecklas inom sin idrott och 

utmana sig själv är framstående delar av barnens roliga idrott. Det är viktigt att få ett kvitto på 

förbättring, men det viktiga är inte resultatet i sig. Denna studie tillsammans med andra visar vikten 

av att se individens behov. Det är viktigt att låta de aktiva sätta egna mål för sitt utövande. Det är 

dessutom viktigt att fokusera på färdighetsutveckling för att uppnå dessa mål och för att skapa en 

större känsla av kompetens. Särskilt betydelsefullt i denna ålder är att inte sätta några resultatmål.  

 

Studien visar även att idrotten har yttre faktorer som bidrar till det roliga. Att vara med kompisar och 

träffa nya vänner bidrar i ganska stor grad till att idrott ska vara kul enligt barnen. Detta innebär att 

idrotten måste få vara en plats där barnen får umgås för att det ska vara roligt. Studien visar dessutom 

att många tycker det är roligt när de får beröm för att de har gjort någonting bra. Det går således inte 

att underskatta de yttre faktorerna i idrotten även fast de generellt sett värderas lägre. Barnen tycker 

bland annat att positiv feedback bidrar till att göra idrotten rolig. Kanske bör ledare vara mer selektiva 

i hur och när feedback förmedlas. Det är centralt att hålla sig till positiv feedback och inte påpeka varje 

gång någon gör ett misstag. Istället bör feedbacken vara konstruktiv så att individen får en chans att 

utvecklas. 

 

Den minst viktiga enskilda faktorn totalt sett är “Jag får vinna”. Detta är intressant på det sätt att det 

då går att diskutera kring hur klubbar och föreningar lägger upp sin verksamhet. Vinna får inte vara 

det primära fokuset. Eftersom avhoppen är som störst kring 11 års ålder (Riksidrottsförbundet, 2019a) 

så bör fokus istället ligga på andra saker för att stimulera en roligare idrott. Detta kan i sin tur leda till 

ett större engagemang och få fler att fortsätta längre. Den viktigaste enskilda faktorn i denna studie är 

“Jag gör så gott jag kan”. Det finns en tydlig kontrast som uppenbarar sig här. Istället för att fokusera 

på att vinna så bör fokus ligga på att se till att alla är med och gör sitt bästa. Det blir särskilt viktigt att 

barnen får känna att det inte är resultatet som är det viktiga. Att vara med och göra sitt bästa räcker 

gott och väl och gör dessutom att de har roligare. 

Hur kan skillnaderna mellan grupperna förstås? 

 

Det finns skillnader i hur viktigt det är att vinna mellan lagidrottare och individuella idrottare. Även 

om båda grupperna värderar ”att vinna” relativt lågt, så ansåg lagidrottare att det var något viktigare 

att vinna. Detta kan bero på att det kan vara roligare att vinna och fira en seger som ett lag och med 

sina kompisar än att vinna på egen hand. Tidigare forskning visar att “Playing well together as a team” 

(4,55) är en stor bidragande anledning till varför idrott är roligt (Visek et al., 2015). Även fast denna 
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faktor inte behandlade att vinna, så kan det finnas tendenser att lagprestationen spelar större roll än 

den individuella. 

 

Resultatet visar att lagidrottare tycker att det i större grad är viktigare att vara med kompisar än vad 

individuella idrottare gör. Med detta sagt så tycker individuella idrottare ändå att det spelar viss roll. 

Denna skillnad är något förvånande då tidigare forskning visar att gemenskap är en stor bidragande 

faktor för både individuella idrottare och lagidrottare (Thedin Jakobsson, 2014). Vad skillnaden beror 

på är svårt att förklara. Kanske hade skillnaden varit mindre om urvalet var mer omfattande. 

Resultatet lämnar anledning att undersöka saken vidare.  

 

Resultatet visar att lagidrottare tycker det är viktigare med en publik som hejar på dem än vad 

individuella idrottare gör. Det är svårt att dra några större slutsatser kring vad det kan bero på men det 

är ändå noterbart att skillnaden förekommer. Kanske är det så att det finns en större tradition att 

publiken hejar i lagidrott än vad det gör i de individuella idrotter som vårt urval bestod av. Det kan 

också vara så att individuella idrottare inte uppfattar publikens hejande som direkt riktade till dem i 

samma omfattning. Om publiken hejar på ett lag så blir det ganska tydligt vart det är riktat om 

personen ingår i det laget. Värdena är dock ganska låga för båda grupper och totalt sett så varken 

bidrar eller hindrar publikens hejande att idrotten är rolig. Resultatet visar att barn i denna ålder 

generellt inte bryr sig så mycket om yttre bekräftelse för att ha roligt med sin idrott. Kanske är detta 

något som kommer högre upp i åldrarna. I denna ålder är det viktigare att idrotta för sin egen skull. 

Hur kan resultatet hjälpa idrottsrörelsen? 

 

Det är tydligt att idrottsrörelsen ser ett sjunkande engagemang när barnen närmar sig tonåren 

(Riksidrottsförbundet, 2019a). Genom att använda modellerna Sport Enjoyment Model och Sport 

Commitment Model kan resultatet visa vikten av att ha roligt för att engagemanget ska bli större. Att 

ha roligt är nämligen en stort bidragande faktor till fortsatt engagemang (Scanlan et al., 1993). Det ska 

dock sägas att det inte är den enda vägen till ett större engagemang, men helt klart en viktig pusselbit. 

Att idrotten är rolig är kanske inte den enda lösningen till att personer idrottar längre, men det är 

åtminstone ett steg i rätt riktning. Vi tror att en aktivitet måste vara rolig för att man ska välja den 

framför något annat. 

 

Idrottsrörelsen trycker på att idrotten ska vara rolig. I dokumentet “Idrotten vill” uttrycks detta som 

ett centralt argument för hur idrotten ska vara utformad (Riksidrottsförbundet, 2009). Svårigheten 

med ett sådant uttryck är att översätta något som låter så självklart till praktiken. Resultatet i denna 

studie visar konkreta faktorer och områden som är viktiga för att barn ska ha roligt med sin idrott. Vi 

tror att det kan vara viktigt att vara tydligare med hur en rolig idrott kan utformas. Givetvis finns det 

ingen universallösning på detta, och vi förstår varför det hålls på en allmän nivå. Men om 

idrottsrörelsen ska komma närmare visionen om en rolig idrott så krävs det kanske nya metoder. 

 

Det finns ändå en medvetenhet om att saker behöver förändras. Det tas i uttryck i Strategi 2025 som är 

ett initiativ som Riksidrottsförbundet har startat. För att nå de mål som strategin innehåller så har 

några så kallade utvecklingsresor utformats. Dessa är bland annat en modern förening, en ny syn på 

träning och tävling och en inkluderande idrott för alla (Riksidrottsförbundet, 2019b). Även om denna 

studie är långt ifrån täckande, så skulle resultatet kunna hjälpa till att närma sig några av målen. 

Genom att ta större hänsyn till vad individer tycker är kul med idrott så skulle det kunna bidra till en 

ny syn på träning och tävling. Resultatet visar dessutom att barn tycker att vinna är ganska oviktigt. 

Denna insikt skulle kunna innebära ett nytt arbetssätt och tänk för föreningar och diverse 

verksamheter. Det går inte att prioritera att vinna över andra faktorer som är viktigare, speciellt inte i 

den unga ålder som denna studie har undersökt. Ett av målen i Strategi 2025 är att svensk idrott ska 

vidareutveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta inom föreningsidrott under hela livet 
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(Riksidrottsförbundet, 2019b). Genom att förstärka det roliga med idrotten i diverse föreningar så kan 

även fler behållas längre. 

Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras metodens olika brister och lärdomar. Vi behandlar enkäten och dess 

påståenden samt olika aspekter kring urvalet och datainsamlingen. 

Enkäten 
 

Metoden som använts och genomförandet av datainsamlingen har visat sig ha både fördelar och 

nackdelar. Det har under arbetets gång uppstått en del problem och svårigheter. Bland annat så har 

enkätens utformning och konstruktion diskuterats. Målet med enkäten var att den skulle vara tydlig 

och enkel att förstå. Det finns en risk att detta mål inte är helt uppfyllt. Enkäten har mycket siffror och 

påståenden efter varandra. Det kan ha medfört att enkäten blev lite rörig för respondenterna. Det har 

även diskuterats ifall det hade varit möjligt att ha de påståenden som respondenterna skulle svara på 

indelat i olika kategorier. Detta för att lufta enkäten en aning och på så sätt göra den enklare att hänga 

med i. Det hade dessutom varit bättre att justera den inledande meningen så att den passar det 

specifika påståendet bättre. 

 

Att enkäten är kort och koncis är en stor fördel med metoden. Eftersom vårt urval är barn och 

insamlingen av data skedde i samband med träning så var det viktigt att enkäten inte var svår att fylla i 

eller blev för utdragen rent tidsmässigt. Varje enkät tog cirka fem minuter att fylla i, vilket känns som 

en rimlig tid. Detta gör att metoden kan vara ett enkelt och aktuellt verktyg för olika föreningar som 

har ett behov att undersöka vad deras aktiva tycker viktigt för att ha roligt. En sådan undersökning går 

att göra på både en individuell nivå som gruppnivå. Det var ett mål som sattes redan vid första träffen 

med uppdragsgivaren, att använda en metod som går att applicera i praktiken framöver. För att uppnå 

det målet har vi utformat en enklare guide till hur enkäten kan användas och analyseras (se Bilaga 3).  

Faktorer och påståenden 
 

De faktorer som använts och som utgjorde påståendena i denna enkät kommer från relevant tidigare 

forskning. Detta betyder att enkäten behövde modifieras en aning så att faktorerna skulle passa denna 

studie. Bland annat har alla påståenden översatts från engelska till svenska. Detta har varit svårt då 

det inte alltid funnits en exakt och klar översättning på alla ord och meningar. Vissa påståenden har 

därmed blivit lite tvetydiga och det går att ifrågasätta en del av dem. Det finns en risk att de tolkades 

olika beroende på vem det var som svarade på enkäten. Särskilt tveksamt är påstående nummer 2 i 

enkäten som handlar om att “ignorera resultatet” (se Bilaga 1). Det var främst detta påstående som 

ledde till frågor av respondenter kring vad det innebar. Detta skvallrar om att påståendet är något 

otydligt. Nu i efterhand tycker vi själva att det är lite svårt att tolka, särskild med tanke på det 

graderingssystem som användes. Det är givetvis något som kan påverka validiteten. Kanske hade det 

passat bättre att på vissa påståenden använda ett annat graderingssystem som exempelvis “Håller inte 

alls med” till “Håller helt med”. 

 

Ytterligare diskussioner har förts gällande de faktorer och påståenden som fanns med i enkäten. 

Faktorerna som valdes kom från tidigare forskning, så vi visste redan att de var viktiga. Dilemmat som 

uppstod handlade då om risken för de deltagande i studien att värdera alla påståenden väldigt högt. 

Detta eftersom faktorerna i största del var positiva och viktiga. Så här i efterhand tänker vi att det hade 

kunnat uppstå större kontraster ifall negativa faktorer också hade inkluderats. Samma sak om faktorer 

inte lika uppenbart kunde ses som viktiga hade varit med i enkäten. Med det sagt, så visade resultatet 

ändå en varierad spridning på svaren. 
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Det fanns tankar på att respondenterna helt fritt skulle få ange saker som de tyckte var roligt med 

idrott. Det hade varit intressant att se om det var andra faktorer som utmärkte sig om en öppnare 

ansats likt Visek et al. (2015) hade använts. Den studien bygger på en inledande brainstorming som 

senare mynnar ut i olika bidragande faktorer. En fördel med detta är att det tar större hänsyn till den 

enskilda individen istället för att begränsa undersökningen till ett fast antal påståenden. Nackdelen är 

att det är en väldig tid och resurskrävande process och det var även anledningen till att en helt öppen 

ansats inte användes i denna studie. 

Urval och datainsamling 
 

Ett problem som uppstod under arbetets gång var att få tag i urvalet som studien krävde. Detta på 

grund av att tidsperioden var mellan säsongerna, det vill säga att många idrotter hade precis slutat och 

andra hade inte riktigt hunnit börja. Detta innebar att det uppstod svårigheter med att hitta urvalet 

från olika idrotter som studien krävde. Det betydde dessutom att datainsamlingsperioden drog ut lite 

på tiden gentemot den ursprungliga tidsplanen.  

 

När kontakt togs med de olika lagen och grupperna så hade vi inte alla gånger direkt kontakt med 

själva tränaren för laget eller gruppen, utan det var ofta en mellanhand vilket orsakade vissa 

kommunikationsproblem vid bokning av tider och platser. Väl på plats så skedde insamlingen av data 

helst innan träningen började, eftersom det snabbt märktes att när datainsamlingen skedde efter 

träningarna så var barnen ofta trötta och ville hem. För att få en noggrant ifylld enkät så strävades 

efter att förlägga insamlingen innan träningen. 

 

Det var bra att vara på plats när insamlingen av data skedde. Detta för att det gav en större kontroll på 

vilka som fyllde i enkäten och en hög svarsfrekvens uppnåddes. Dessutom kunde information kring 

enkäten ges direkt till deltagarna och om några frågetecken uppstod under tiden kunde dessa lösas. Att 

vara på plats innebar också att en kontroll av enkäterna kunde göras allt eftersom de samlades in. 

Detta var positivt då det ledde till ett litet bortfall. Majoriteten av grupperna var lite mindre grupper, 

vilket underlättade detta arbete. Det var bara en större grupp som gjorde att det var lite svårt med 

kontrolleringen. Totalt sett så uppstod endast ett bortfall, på förhand förutspåddes betydligt fler. 

Framtida forskning 

 

Resultatet visar att det förekommer några skillnader mellan grupperna individuella idrottare och 

lagidrottare. Det vore intressant att vidare undersöka dessa skillnader och gå på djupet kring vad de 

kan bero på. Särskilt nyfikna är vi på om det verkligen är viktigare för lagidrottare att vara med sina 

kompisar för att ha roligt än för individuella idrottare även i andra studier och andra kontexter. 

Resultatet visar att det är viktigt för båda grupper, men det är betydligt viktigare för de som är aktiva i 

ett lag. 

 

Vi har dessutom funderat på om undersökningen kunnat designas annorlunda. Kanske går det att 

inkludera fler moment att värdera förutom hur viktiga olika faktorer är för att idrotten ska vara rolig. 

Ett möjligt tillägg skulle kunna vara att också se hur ofta dessa faktorer uppfylls i praktiken. Då kan en 

bild skapas kring om det är en problematik överhuvudtaget. Kanske är de viktigaste faktorerna redan 

en stor del av verksamheten. På det viset skapas en mer utvärderande undersökning som ser hur det 

ser ut i verkligheten. 

 

Det kan finnas en anledning att använda andra infallsvinklar och perspektiv vid framtida 

undersökningar. Denna studie syftar till att undersöka vad som är viktigt för att ha kul enligt barnen 

själva. Framtida forskning bör fokusera på att undersöka frågan ur andra synvinklar. Kanske finns det 
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anledning att se hur olika föreningar jobbar med frågan eller gå mer på djupet kring vilken roll ledare 

och föräldrar har i att göra idrotten rolig. Vi tror dessutom att värderingarna kan skilja sig när man ser 

till idrottsutövare som är äldre än vårt urval. Tidigare forskning visar nämligen att värderingar 

förändras i takt med att barnen blir äldre (Dismore & Bailey, 2011).  

 

Vårt urval är något skevt i könsfördelning och har inte nog stora stickprov för att möjliggöra 

jämförelser mellan kön. Det är en begränsning med denna studie och är något som vore intressant att 

undersöka vidare i framtida studier. Finns det exempelvis några skillnader i vad killar och tjejer tycker 

är roligt med idrott? 

 

En ytterligare begränsning med urvalet är storleken och målgruppen. Med en större population går det 

att skapa en mer representativ bild och ett mer trovärdigt resultat än vad denna studie gör. Urvalet är 

begränsat till barn i denna studie, det hade varit intressant att se i framtida studier hur värderingarna 

ser ut hos äldre individer. Den här studien undersöker dessutom bara personer som fortfarande är 

aktiva inom sin idrott. Kanske finns det en anledning att i framtida studier nå ut till personer som inte 

är speciellt aktiva och se vad som kunde få dem att idrotta mer. 
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Bilaga 1. Enkät  

Den roliga idrotten 
 

 

Studien syftar till att undersöka vad barn tycker är roligt med idrott. Det är frivilligt att delta i 

undersökningen och det går bra att när som helst välja att avbryta. Alla uppgifter kommer 

hanteras anonymt och enbart användas till denna studie. 

 

Vill du vara med i undersökningen? 

 

Ja  

                                                                                                               

Hur gammal är du?  

 

____________________________________________________                                   

 

Jag är: 

 

Tjej  

 

Kille  

 

 

 

Viken idrott håller du på med? (Den du är på just nu.) 

 

 

 

Hur viktigt tycker du att varje påstående är för att du ska ha roligt? 

 

Ringa in den siffra som passar 

bäst på varje påstående:      1 = Inte alls viktigt,  

2 = Inte så viktigt 

                                       3 = Varken eller 

        4 = Ganska viktigt 

        5 = Väldigt viktigt 

 

Jag tycker idrott är roligt för att: 

 



 

 

 

 

1. Jag får vara med mina kompisar:   1 2 3 4 5 

                                               

 

2. Jag behöver inte bry mig om resultatet:  1 2 3 4 5 

 

 

3. Jag får vinna:     1 2 3 4 5 

 

 

4. Jag får beröm av tränare:   1 2 3 4 5 

 

 

5. Jag får träffa nya människor:   1 2 3 4 5 

 

 

6. Mina föräldrar kommer och 

    kollar på när jag idrottar:   1 2 3 4 5 

 

 

7. Jag får känna mig duktig:   1 2 3 4 5  

     

 

8. Jag får beröm av föräldrar:   1 2 3 4 5 

 

 

9. Jag får känna mig stark 

    och självsäker:     1 2 3 4 5

  

 

10. Publiken hejar på mig:    1 2 3 4 5 

 

 

11. Jag får åka till nya ställen 

      för att spela/tävla:    1 2 3 4 5

                                    

 

12. Jag får träna och vara aktiv:   1 2 3 4 5 

 

 

13. Andra känner till att jag 

      är duktig på min idrott:   1 2 3 4 5 

 



 

 

 

14. Jag får tävla mot andra:   1 2 3 4 5 

 

 

15. Jag får utmana mig själv:   1 2 3 4 5 

 

 

16. Jag får lära mig nya saker/färdigheter:  1 2 3 4 5

  

 

17. Jag får sätta och uppnå mål:   1 2 3 4 5 

 

 

18. Jag gör så gott jag kan:   1 2 3 4 5

  

 

19. Mina tränare är positiva och 

      tillåter mig att göra misstag:   1 2 3 4 5 

 

20. Jag får beröm när jag gjort 

       en bra match/tävling:    1 2 3 4 5 

 

 

 

Tack för din hjälp! 😊 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 

  

 
En studie om vad som gör idrotten rolig 

 

Information gällande deltagande i studie om den roliga idrotten - för barn under 15 år 

 

Studien följer forskningsetiska riktlinjer vilket bland annat innebär att deltagandet är frivilligt, 

att alla uppgifter och data förvaras för obehöriga, att alla som deltar hålls anonyma i 

rapportering och att deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst.  

 
Studien handlar om idrott och vad barn tycker är det roliga med idrott. De deltagande svarar på 

en kort enkät och kommer att få gradera ett antal påståenden om vad som är roligt. 

 

Skulle du som förälder ha några frågor eller inte samtycker till ditt barns deltagande så hör av 

dig till oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Guide till enkäten 

Detta är en handbok till hur enkäten (se Bilaga 1) kan användas, förstås och analyseras. 

Förhoppningen är att det ska vara ett stöd till de som önskar genomföra en liknande undersökning. 

Påståendena bygger på faktorer som tidigare forskning har visat bidra till att göra idrott roligt, de 

flesta faktorer kommer från Visek et al. (2015). Faktorerna går att passa in i en modell som kallas för 

”Sport enjoyment model” som består av fyra olika dimensioner. Givetvis går det att använda andra 

faktorer som är relevanta för den verksamhet som ska undersökas. Nedan följer en lista på vilka 

faktorer som hör till vilken dimension och en kort beskrivning av vad de olika dimensionerna innebär. 

Achievement-Intrinsic (Inre prestationsfaktorer): 

Personliga upplevelser av kompetens och kontroll såsom uppnåendet av mål, kunskap och känslan att 

man behärskar något. 

1. Jag får lära mig nya saker/färdigheter 

2. Jag får tävla mot andra 

3. Jag får vinna 

4. Jag får känna mig duktig 

5. Jag får sätta och uppnå mål 

6. Jag får utmana mig själv 

 

Achievement-Extrinsic (Yttre prestationsfaktorer): 

Personliga upplevelser av kompetens som uppstår från positiva sociala interaktioner med andra. 

Exempelvis att dina aktioner blir uppmärksammade av andra och du får beröm. 

 

7. Jag får beröm när jag gjort en bra match/tävling 

8. Jag får beröm av tränare 

9. Jag får beröm av föräldrar 

10. Andra känner till att jag är duktig på min idrott 

11. Publiken hejar på mig 

Nonachievement-Intrinsic (Inre faktorer utan prestationsfokus): 

Bidragande faktorer som är relaterat till rörelse och fysisk aktivitet såsom sensationer, anspänningar 

som släpper, “action” och upprymdhet. 

12. Jag gör så gott jag kan 

13. Jag får träna och vara aktiv 

14. Jag får känna mig stark och självsäker 

15. Jag behöver inte bry mig om resultatet 

Nonachivement-Extrinsic (Yttre faktorer utan fokus på prestation): 

Faktorer som inte är relaterat till prestation såsom att vara tillsammans med kompisar och ha positiva 

interaktioner med vuxna som kretsar kring den gemensamma idrottsupplevelsen. 

 

16. Jag får vara med mina kompisar 

17. Jag får träffa nya människor 

18. Jag får åka till nya ställen för att spela/tävla 

19. Mina tränare är positiva och tillåter mig att göra misstag 

20. Mina föräldrar kommer och kollar när jag idrottar 



 

 

 

 

 
 

Modellen kommer från Scanlan och Lewthwaite (1986) och är en del av en större modell som heter 

”Sport commitment model”.  

Hur kan enkäten användas? 

Om ni väljer att utföra enkäten på era aktiva kan resultaten användas på olika sätt. Dels kan man göra 

individuella ”utvärderingar” av vad den aktiva tycker är viktigast för att idrotten ska vara rolig. Genom 

att räkna ut medelvärde på svaren inom respektive dimension går det även att se vart den aktiva 

placerar sig i modellen. Det går även att få fram medelvärden på en hel grupp. Detta kan ge en mer 

övergripande bild av vad som är viktigt för att ha roligt för hela gruppen.  
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