
Examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp 

Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp 
Vt 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför stanna kvar inom 

brottning? 

 

En kvantitativ studie om att behålla 

ungdomar i svenska brottningsklubbar 

 

Camilla Parkell 

Julia Thurin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill för det första tacka alla ungdomar som tagit sig tid att besvara vår enkät och som gjort det möjligt 

att utföra denna studie. Vi vill även tacka Samuel Lund på Svenska Brottningsförbundet som hjälpt till 
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Why stay in wrestling? 

A quantitative study of keeping adolescents in Swedish wrestling clubs 

 

Abstract 

Swedish wrestling faces an issue, in that participation seems to decrease after the age of 9. The main 

purpose of this study is to examine factors that motivate, gives joy and supports adolescents to continue 

wrestling, with the aim of providing insights that can be useful when striving to retain participant 

numbers among young wrestlers. The study employs a quantitative method, using a survey to collect 

empirical data from active wrestlers aged 13-16. The survey yielded 82 responses, which were analyzed 

through the use of SPSS. The results indicate that friendship, a sense of community, and a desire to 

perform well during practice sessions and competitions are the most prominent factors listed by the 

respondents of the study. Furthermore, the study did not find any big differences in the results 

depending on age or gender. Recommendations for future research include studying wrestlers who are 

no longer active and investigating whether there is a relationship between their decision to quit and a 

lack of the produced factors identified within this thesis. 
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Inledning  

Över 3,2 miljoner personer är medlemmar i en idrottsförening i Sverige, vilket gör idrottsrörelsen till 

Sveriges största folkrörelse (Idrottsstatistik, 2017). 2019 fick Riksidrottsförbundet ett tillskott från 

staten på 20 miljoner kronor för att kunna satsa ännu mer på projektet Livslångt Idrottande utan att 

detta ska påverka stödet för barn och unga (Riksidrottsförbundet [RF], 2019). Trots stora satsningar på 

barn och unga sker det största avhoppet efter 12 års ålder. Statistik från RF visar ett sjunkande 

deltagande inom föreningsidrotten och även en stor minskning mellan barnidrott och ungdomsidrott. 

RF (2018) definierar barnidrott som barn upp till 12 år och ungdomsidrotten är mellan 13–25 år. 

Statistiken visar att 73 procent av barn upp till 12 år är aktiva inom föreningsidrott medan endast 41 

procent av ungdomar 13–25 år är aktiva. Det visar på att ca 32 procent av barnen inte fortsätter upp i 

ungdomsåren med föreningsidrott (Idrottsstatistik, 2017). 

I en forsknings- och utvecklingsrapport av RF (2008) kan det ses att i 11 av deras 13 studerade idrotter 

sjunker deltagartillfällen under tonåren. I idrotter så som exempelvis fotboll, ishockey och handboll 

hade dessa flest deltagare i åldrarna 13–16 år och därefter konstaterades en stor nedgång i 

deltagarantalet. I flertalet av de studerade idrotterna konstaterades en markant nedgång vid 12 års ålder. 

Denna studie fokuserar på brottning där avhoppen redan sker vid 9 års ålder hos pojkar och 10 års ålder 

hos flickor (S. Lund, personlig kommunikation, 4 april 2019). Brottning klassificeras som en kampsport 

vilket innebär att det är en kamp eller träning för kamp mellan två personer (“Kampsport”, 2019). 

Kampsport inom Sverige har ökat sin verksamhet mellan 2010–2016 med 10 procent samtidigt då 

brottningen, som är fjärde största grenen inom kampsport, minskat sin verksamhet med 11 procent 

under samma tidsperiod (Idrottsstatistik, 2017). Inom det Svenska Brottningsförbundet finns idag 18 

brottningsförbund och totalt 149 klubbar runt om i landet. Brottningen är en mansdominerad idrott och 

med sina 20 215 aktiva deltagare är 74 procent av dessa män och endast 26 procent kvinnor 

(Riksidrottsförbundet, 2017). Idrotten skiljer även könen åt då män kan tävla både inom grekisk-

romersk stil och fristil medan kvinnorna endast kan tävla i fristil.   

Problemområdet kommer att studeras med utgångspunkt i det idrottspedagogiska forskningsfältet 

vilket menas att studera processer, företeelser och skeenden inom alla former av idrott som människor 

skapar och formas via (Umeå Universitet, 2019). Rapporten lyfter även viktiga fostranmiljöer inom 

idrotten för barn och unga. Då avhopp inom brottning sker i tidig ålder är det viktigt att förstå vilka 

faktorer som är avgörande till att fortsätta inom idrotten och med hjälp av dessa aspekter kunna få fler 

barn och ungdomar att fortsätta brottas högre upp i åldrarna. Genom att vända sig till ungdomar som 

valt att stanna inom brottning hoppas man kunna finna avgörande faktorer till varför ungdomarna valt 

att stanna inom sporten. Med hjälp av dessa framtagna faktorer är målet att kunna arbeta i förebyggande 

syfte för att minska avhoppen i unga åldrar samt att göra brottningen så attraktiv som möjligt. Att stanna 

inom brottning innebär i denna studie personer som varit aktiva inom idrotten ett par år efter den 

statistiska åldern för avhopp eller personer som valt att komma tillbaka till brottningen, därför fokuserar 

denna studie på ungdomar mellan 13–16 år. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka faktorer till att ungdomar mellan 13–16 års ålder väljer att 

stanna kvar inom brottning samt att se om faktorer till att de är aktiva inom brottning skiljer sig mellan 

könen. 

• Vilka faktorer motiverar utövare att stanna kvar inom brottning? 

• Vilka faktorer tycker utövarna att är roligast med brottning? 

• Vilka former av stöd upplever deltagarna som viktiga? 
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Teoretiska utgångspunkter  

I följande del redogörs för de två teorier som använts vid utformningen av enkäten och som används för 

att svara på studiens syfte och frågeställningar. Då studiens syfte är att undersöka anledningar till att 

ungdomar valt att stanna inom brottning är det därför relevant att använda sig av redan utformade 

teoretiska modeller inom området.  

 

Sport Commitment Model 

Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons och Keeler (1993) har utformat en idrottsspecifik teoretisk modell 

av engagemang. Denna modell heter Sport Commitment Model [SCM] och har i grundläggande syfte att 

undersöka anledningar till varför individer inom en specifik idrott väljer att fortsätta utöva idrotten. 

SCM fokuserar på att ta fram faktorer som leder till engagemang hos en enskild idrottsutövare 

(Engelskans Commitment). Med engagemang menar Scanlan et. al. (1993) att innebär ett psykologiskt 

tillstånd som representerar viljan eller beslutsamheten att fortsätta med deltagande inom en specifik 

idrott. Modellen är ursprungligen uppdelad i fem stycken nyckelfaktorer som alla dessa går att kopplas 

till engagemang inom idrott. Fyra stycken av dessa faktorer har en positiv inverkan på engagemanget 

om dessa uppfylls.  

 

Figur 1 Sport Commitment Model Faktorer som leder till idrottsengagemang där “+” har en positiv inverkan på 

engagemanget och “-” har en negativ (Scanlan et. al., 1993).   

Scanlan et al. (1993) beskriver att första faktorn är idrottsglädje (Sport Enjoyment) och är definierad 

som en emotionell respons på idrottserfarenhet som speglar känslor såsom nöje, tycke och glädje. De 

positiva tecknen som går att associeras till denna faktor har visat sig vara att när idrottsglädjen ökar, 

ökar även idrottsengagemanget. Den andra faktorn är personlig investering (Personal Investments). 

Denna faktor definieras som personliga resurser som läggs på utövandet av en viss idrott och som inte 

kan fås tillbaka om deltagandet upphör. Författarna till modellen menar att desto mera en 

idrottsutövare investerar i sin idrott desto mindre troligt är det att denne kommer att sluta med 

utövandet. Tredje faktorn är sociala begränsningar (Social Constraints) och är definierad som sociala 

förväntningar och normer som skapar en känsla av skyldighet till att fortsätta med idrottsutövandet. 

Förväntningarna kan komma från exempelvis föräldrar, tränare eller skolan. De positiva effekterna av 

sociala begränsningar indikerar i modellen att desto mera sociala begränsningar en idrottare har desto 



 

3 
 

mer engagerad är idrottaren i sin sport. Med andra ord menar författarna att idrottare har en tendens 

att stanna kvar inom den specifika idrotten de utövar om de upplever negativa konsekvenser från andra 

ifall de skulle sluta utöva idrotten. Det är konstaterat att förväntningar från omgivningen gör individer 

mera engagerade inom sin specifika idrott. (Scanlan et al., 1993). Vidare beskriver författarna att den 

fjärde faktorn är möjlighet till deltagande (Involvement Opportunities). Denna faktor definieras som 

värderade möjligheter som är tillgängliga endast genom fortsatt deltagande. Med detta menas att graden 

av engagemang hos en idrottare påverkas av möjligheterna som denne erhåller genom att delta inom en 

specifik idrott. Exempel på möjligheter kan vara positiva i form av att klara av en utmaning, vara med 

vänner inom en grupp eller lag, men även negativa som exempelvis tron på att avhopp från idrotten 

skulle resultera i sämre fysisk förmåga. Även här menar författarna att desto mera möjligheter en 

idrottare har genom att delta i en specifik idrott, desto större engagemang har idrottaren till sin idrott. 

Den femte faktorn som författarna anser att däremot påverkar engagemanget negativt hos en idrottare 

är alternativ till deltagande (Involvement Alternatives). Denna faktor menar att man kan ha andra 

idrotter eller fritidsintressen som kräver uppmärksamhet och kan därmed sänka engagemanget till den 

specifika idrotten (se figur 1). (Scanlan et al., 1993). 

 

Fun maps  

Forskning har visat att “roligt” är den främsta orsaken till att barn stannar kvar inom den organiserade 

idrotten. Visek et al. (2014) hade denna information i åtanke då Fun Maps skapades. Fun Maps hade i 

syfte att skapa en samling definitioner av termen “roligt” (fun). Med hjälp av deltagare och andra 

involverade inom idrott har författarna kartlagt vad som gör idrotten rolig. Studien var kvalitativ och 

inkluderade total 236 individer som på ett eller annat sätt var involverade inom fotbollen. Dessa 

individer var allt ifrån utövare i olika åldrar till tränare och föräldrar som kategoriserades enligt ålder, 

kön och tävlingsnivå. Deltagarna fick alla identifiera egna komponenter som de uppfattade att gjorde 

idrottande roligt och fick till slut rangordna sina idéer enligt betydelse, frekvens samt genomförandet av 

dessa idéer. Resultatet kom att bli Fun Maps, som består av 81 positivt laddade faktorer till varför idrott 

är roligt och som är fördelade under elva kategorier. Dessa är vidare indelade i fyra övergripande 

grundpelare om roligt, nämligen det kontextuella, det interna, den sociala samt det externa området (se 

figur 2).  

 

Figur 2 Fun Maps (Visek et al., 2014) de elva kategorierna som tillsammans skapar ett teoretiskt 

ramverk av “roligt”. 
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I denna studie har sex stycken av de totalt elva kategorierna tagits i beaktande. Varför dessa sex 

stycken kategorier valts kommer förklaras vidare i metoden. De utvalda kategorierna från Visek et al. 

(2014) forskning beskrivs nedan. Kategorin att försöka ordentligt (Trying Hard) innebär bland annat 

att göra sitt bästa, att prestera bra, att vara stark och självsäker samt att sätta upp mål och uppnå dem. 

Till kategorin att lära sig och förbättras (Learning and Improving) hör bland annat faktorerna att bli 

utmanad, att lära sig nya färdigheter på olika områden inom idrotten, att delta i träningsläger och att 

lära sig av professionella idrottare. Kategorin tävling och träning (Games and Practices) innehåller 

bland annat att tävla på en fin arena, att spela match mot jämlika motståndare, att ha välstrukturerade 

träningar och göra vissa sorters övningar under träningarna. Till kategorin vänskap (Team 

Friendships) hör bland annat faktorer som att komma väl överens med sina lagmedlemmar, att umgås 

med vänner utanför och innanför träningssammanhang och att träffa nya vänner. Den femte kategorin 

är positivt tränande (Positive Coaching) och till denna hör framför allt faktorer som att tränaren 

behandlar utövare med respekt, att tränaren är en bra förebild för utövare och att tränaren är snäll och 

lätt att prata med. Den sista kategorin som tagits i beaktande i denna studie är stöd under tävling 

(Game Time Support). Till denna kategori hör bland annat att föräldrar visar god sportslighet under 

matcher, att man som utövare blir gratulerad efter en bra match och att en förälder eller någon annan 

hejar på under matcherna. 

 

Metod 

Denna studie är utförd på uppdrag av Svenska Brottningsförbundet [SBF] under en period av tio veckor. 

En kvantitativ studie med enkät som metod valdes utifrån forskningsfrågorna. Datan genom denna 

metod används till statistiska analyser, vilket effektiviserar framtagandet av resultat (Backman, 2010). 

Insamling av data gjordes med hjälp av både webbaserade enkäter och fysiska enkäter. Enkäterna 

skickades till SBF som vidare stod för distribuering till brottningsklubbar runt om i Sverige.  

 

Urval och datainsamling 

Åldersgruppen som inkluderats i denna studie är ungdomar från 13–16 år som deltar inom förenings 

brottningen i Sverige. Ungdomar som fortfarande är 12 år gamla, men som kommer att fylla 13 år detta 

år har inkluderats i denna studie. Vår kontaktperson från SBF hjälpte med distribueringen av 

informationsbrevet samt enkäten och skickade ut dessa till totalt 25 stycken brottningsklubbar runt om 

i Sverige. Han tog kontakt med klubbar via e-mail och genom telefonsamtal till kanslier och tränare som 

tilldelades båda former av enkäter. Några enstaka påminnelsemail skickades ut till klubbar för att få 

ytterligare flera besvarade enkäter insamlat. Tränare delade i sin tur ut antingen fysiska enkäter eller 

webbenkäter beroende av preferens samt bad ungdomarna att fylla i dem. De fysiska blanketterna 

tilldelades oss när de blivit besvarade och webbenkäterna samlades in via e-mail vartefter någon 

besvarat den. 

 

Enkätens utformning 

Då enkäten som skulle besvara studiens frågeställningar skapades sågs i första hand noggrannare på 

modellen Sport Commitment Model (Scanlan et al., 1993). Då denna modell har i syfte att undersöka 

underliggande faktorer till motivation och fortsatt deltagande i organiserad idrott är den ytterst relevant 

inom området i helhet som denna studie behandlar. Dock upplevdes det inte att alla nyckelfaktorer inom 

denna modell var relevanta för frågeställningarna så därmed valdes två av totalt fem stycken 

nyckelfaktorer bort. De ena nyckelfaktorn valdes bort var alternativ till deltagande (Involvement 
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Alternatives). Denna faktor fokuserar på alternativa intressen under fritiden. Författarna menar att 

andra intressen tar bort fokus från den specifika idrotten, vilket därmed leder till minskat engagemang 

till den. Då denna studie avgränsats till brottning specifikt var det inte nödvändigt att ta andra alternativ 

utanför sporten i beaktande. Den andra nyckelfaktorn som valdes bort är kallad möjlighet till 

deltagande.  Denna faktor behandlar möjligheter som en utövare får genom sitt utövande av en specifik 

idrott. Exempel på dessa möjligheter kan vara att få umgås med vänner eller att klara av en utmaning 

(Visek et al., 2014). Denna nyckelfaktor valdes bort då denna faktor dels togs i beaktande genom de 

resterande nyckelfaktorerna, samt att de kvarvarande nyckelfaktorerna tillsammans med de tidigare 

nämnda kategorierna från Fun Maps besvarar de frågor som denna studie vill få svar på. 

Därmed valdes totalt tre av de fem stycken nyckelfaktorena ut från Sport Commitment Model som sedan 

togs i beaktande i skapandet av enkäten. Den första nyckelfaktorn var personligt investering. Till denna 

kategori har kategorierna försöka ordentligt samt lära sig och förbättras kopplats från modellen Fun 

Maps. Idrottsglädje är den andra nyckelfaktorn som valts ur SCM. Till denna kategori har kategorierna 

tävling och träning samt vänskap kopplats. Den tredje och sista kategorin som hjälpt oss avgränsa 

enkäten är nyckelfaktorn Sociala begränsningar. Till denna nyckelfaktor har kategorierna Positivt 

tränande samt Stöd under tävling kopplats ur modellen Fun Maps. Genom dessa kategorier har 

motivationen, glädjen samt stödet av andra bundits ihop, vilka bedömdes vara de mest relevanta delarna 

i denna studie då dessa kategorier kan utvecklas till relativt breda men fundamentala områden då man 

undersöker drivkrafter till fortsatt idrottande.  

Sammanfattningsvis togs inspiration av Sport Commitment Model’s nyckelfaktorer för att finna de 

huvudområden som i denna studie skulle behandlas. Dessa nyckelfaktorer kom att skapa de tre 

huvudområden som i enkäten kom att behandla, det vill säga den egna motivationen till brottning och 

vad som motiverar en individ, glädje inom brottning och vad som är roligt inom idrotten samt vilken 

grad av stöd som fås och av vem man isåfall får detta stöd.  För att få idéer till vidare utveckling av själva 

frågorna i enkäten användes kategorier ur Fun Maps som kunde kopplas till de utvalda 

nyckelfaktorerna. Frågorna i enkäten har vid behov omformulerats från de ursprungliga frågorna som 

används i Fun Maps. Genom inspiration av dessa två modeller upplever vi att vi har skapat en passande 

modell att utgå ifrån i denna studie (se figur 3). 

 

Figur 3 Egen modell utarbetad med inspiration från Sport Commitment Model och Fun Maps.  
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Denna modell skapades i syfte att dels finna en tillräckligt bred grund att utgå ifrån för att behandla 

relevanta områden inom detta studieområde dels för att få en tydlig avgränsning för en studie av denna 

storlek. Då de delar som valts att behandlas bör vara relevanta för att besvara vårt syfte med studien 

samt frågeställningarna är det även eftersträvansvärt att djupdyka i dessa områden och undvika en 

alltför bred och mindre tydlig utgångspunkt vid planerandet av studien. 

Ejlertsson (1996) nämner att det krävs ett rätt omfattande planerings- och tankearbete innan 

konstruktionen av själva enkäten blev aktuell. Då frågorna till enkäten skapades lades en stor vikt på att 

formulera frågor enligt vilka huvudområden vi valt att behandla i studien. Dessa huvudområden är, som 

ovan nämnts, motivation, glädje samt stöd av andra. Dessa huvudområden som sedan fått innehåll av 

utvalda kategorier från Fun Maps skapade grunden för frågekonstruktionen. I forskningen innehållande 

modellen Fun Maps (Visek et al., 2014) fann man faktorer till dessa kategorier. Exempelvis under 

kategorin försöka ordentligt (Trying hard), som vi valt att inkludera i denna studie, finner man en faktor 

Setting and achieving goals (sätta upp mål och uppnå dem). Denna faktor sågs som en relevant del i 

studien och formades därefter till en fråga i enkäten som lyder “Hur viktigt är det för dig att ha ett mål 

inom brottningen?”.   

Alla faktorer som tillhörde de sex stycken utvalda kategorierna ur Fun Maps var inte möjliga att 

inkludera i en enkät som hade som mål att inte överskrida två sidor i fysiskt format. Vissa faktorer bands 

samman till endast en övergripande fråga i enkäten och vissa frågor i de utvalda faktorerna som inte 

bedömdes besvara studiens syfte inkluderades inte i enkäten. Vidare anpassades vissa av faktorerna ur 

Fun Maps forskningen till till individuell idrott. Faktorer som exempelvis spela turneringar (Playing in 

tournaments) utvecklades till frågan “Hur roligt tycker du att det är att brottas mot en motståndare?”.    

De huvudområden som ansågs vara mest relevanta från Sport Commitment Model har tagits i beaktande 

i enkäten. Efter en allmän informationsdel i början av enkäten följer tre stycken avsnitt som avspeglar 

de tre utvalda huvudområden ur Sport Commitment Model. För att få fram relevanta frågor tillhörande 

dessa underrubriker har inspiration tagits av frågorna i Fun Maps och valt ut frågor som går att koppla 

till huvudrubrikerna. 

 

Bearbetning och analysering  

Vi har använt oss utav olika icke-parametriska metoder för att analysera svaren på de frågeställningar 

som syftet var att undersöka. För att skapa variation och få mångsidig information från respondenterna 

har både obligatoriska frågor, envalsfrågor, flervalsfrågor samt öppna frågor använts i enkäten (se bilaga 

2). Mestadels användes skalnivåer som nominalskala och ordinalskala, men även någon enstaka fråga 

som berör kvotskalan. Nominalskala innebär en ren klassificering av respondenternas svar i frågor 

såsom kön och vilken förening man är aktiv inom. Denna klassificering ger grupper som inte kan 

rangordnas (Ejlertsson, 1996). Vidare beskriver författaren att ordinalskala innebär frågor där 

mätvärden medför en rangordning av de individer som besvarar enkäten. Ordinalskalan har i denna 

enkät använts i frågor där de fått ta ställning till påståenden med exempelvis alternativen Inte alls viktigt 

– Väldigt viktigt. För att tvinga respondenterna till att ta ställning i frågor användes endast fyra 

svarsmöjligheter. Med andra ord har valet gjorts att lämna bort svarsalternativet “vet ej” som skulle ha 

gjort skalan femsiffrig om den skulle ha inkluderats. Då denna studie inte berör ett känsligt område 

gjordes ett beslut om att fyrskaliga frågor är ett sätt att dels öka ställningstagandet i frågor samt förenkla 

enkäten genom att ge respondenten färre alternativ. I frågan om respondenternas ålder användes 

kvotskala, som innebär att det finns exakta skalsteg och en absolut nollpunkt (Ejlertsson, 1996). 

Enkäten avslutades varje avsnitt med en öppen fråga till respondenterna där de fick besvara frågorna 

skriftligt. Dessa öppna frågor gjordes begränsade genom att de endast fick ange en valfri anledning som 

ger dem motivation och en anledning som ger dem glädje. Även i sista avsnittet gjordes den öppna frågan 

begränsad och respondenterna fick där ange tre faktorer som de ansåg att var viktigast inom 
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brottningen. Vid enkätens öppna frågor har kategoriseringar gjorts utifrån svaren respondenterna 

angivit. I frågan där respondenterna fick ange en faktor som ger dem motivation till att brottas skapades 

sju faktorer utifrån svaren som angivits. Roligt, prestation, vänner/gemenskap, träna, tränare, förebild, 

image. “Prestation” (2019) innebär då man åstadkommit något eller fullgjort något trots svårigheter. 

Under denna kategori lades faktorer som exempel blir uttagen till landslaget, vinna, tävla, prestera, lära 

mig nya saker. I kategorin träna hamnar de respondenter som utöver att de svarat träning även gett 

något svar som berör hälsa, då dessa svar tolkas kunna gå ihop med träning. Anledning till att träna blev 

en separat kategori då detta var en faktor många respondenter ansåg ge dem motivation. Andra öppna 

frågan svarade respondenterna på en anledning som är rolig med brottning. Från respondenternas svar 

skapades sex faktorer; prestation, vänner/gemenskap, hälsa, tävla, läger och roligt. I kategorin 

prestation ingår utöver att utvecklas och vinna även träning. Att träning tolkades in under prestation 

hänger ihop med att få respondenter svarade detta som en rolig faktor. Till skillnad mot föregående 

frågan blev tävling en enskild kategori då detta var en fråga många respondenter ansåg rolig. ”Tävla” 

(2019) betyder att mäta sin förmåga med andra för att fastställa vem som är bäst. I sista öppna frågan, 

där respondenterna fick ange tre faktorer till att de var aktiva inom brottning, skapades fem faktorer där 

en bildade kategorin hälsa då flera svar berörde detta område. World Health Organization (2019) 

beskriver hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom. Denna definition av hälsa var vår utgångspunkt i kategoriseringen av svar som var 

relaterade till respondentens egna välmående. 

Efter att data samlats in gjordes kodning av enkäter i Microsoft Excel. Öppna frågor kategoriserades för 

att sedan kodas som de övriga nominala frågorna. Kodningen fördes sedan över till SPSS för att ta fram 

statistik och tabeller som sedan gjordes till diagram samt figurer i Microsoft Excel. Då frågorna i enkäten 

var utformade utan svarsalternativ ”vet ej” har detta gett oss några enstaka interna bortfall i vissa frågor. 

Ett internt bortfall skriver Ejlertsson (2014) är bortfall på enstaka frågor från respondenter som svarat 

på enkäten. Dessa bortfall är så få att det inte berör studiens framtagna resultat. Andra bortfall är 

enstaka enkäter som relaterat till respondenternas för låga ålder som räknas bort redan innan kodning 

och därmed inte påverkat studien på något sätt.  

 

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra stycken huvudkrav vid utförandet av en studie. Dessa har tagits i 

beaktande vid skapandet av enkäten. Det första kravet är informationskravet. Detta krav innebär att 

forskaren ska informera de av forskningen berörda om forskningsuppgiftens syfte. Kravet i fråga har 

uppfyllts genom ett informationsbrev som skickades ut åt de berörda i samband med enkätutskicket. I 

informationsbrevet nämndes vad vi valt att döpa studien till, vad det konkreta syftet med studien är och 

till vad de besvarade enkäterna kommer att användas till. Det andra kravet är samtyckeskravet. Detta 

krav innebär att vi som forskare ska inhämta samtycke från samtliga forskningsdeltagare. Detta har 

gjorts genom att informera deltagarna om att besvarandet av enkäten är frivillig och att man kan avbryta 

sitt deltagande i studien vid vilken tidpunkt som helst. Som tillägg fanns det i början av enkäten en 

obligatorisk ruta där deltagare som godkände villkoren i den tilldelade informationen fick kryssa i rutan. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör man i vissa fall av studier inhämta samtycke av föräldrar till barn 

under 15 år som deltar i undersökningar. Då denna studie är en kandidatuppsats och då den inte är av 

etiskt känslig karaktär gjordes bedömningen tillsammans med handledare och uppdragsgivare att man 

i samband med enkätutskicket även delar ett samtyckesbrev med information om studien som 

föräldrarna till ungdomar under 15 år får ta del av. I samtyckesbrevet uppmanades föräldrarna att ta 

kontakt med oss ifall de inte godkände att deras barn skulle delta i denna studie. Tystnaden från dessa 

föräldrar tolkades däremot som ett godkännande. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och 

innebär att alla deltagare ska kunna ges största möjliga konfidentitalitet och att deras personuppgifter 

ska behandlas på ett sätt så att inte obehöriga kan ta del av dem. I informationsbrevet informerades 

deltagarna om att deras uppgifter kommer att behandlas anonymt. I denna studie delar inte 
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respondenterna med sig av namn, personnummer eller liknande så väldigt känslig information har vi 

inte fått tag på genom denna typ av studie. Dock hanterades enkäterna endast av oss som utförde denna 

studie och information från enkäterna spreds därmed inte till andra. Därmed har även detta krav 

uppfyllts. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att uppgifter insamlade om 

enskilda individer endast ska användas för forskningsändamål. Genom att endast använda data som 

samlats in i syfte att få fram ett resultat till denna studie i fråga har därmed även det fjärde och sista 

huvudkravet uppfyllts vid utförande av denna studie.  Bell och Waters (2016) beskriver att man själv ska 

vara övertygad om att man gjort allt i sin makt för att säkerställa att undersökningen skett på ett sätt 

som överensstämmer med ens egna etiska principer. Detta upplever vi att vi gjort.  

 

Validitet och reliabilitet 

I en rapport görs kritisk granskning av informationen som samlats in för att se om den har tillförlitlighet 

och relevans. Till detta mäts validitet och reliabilitet som är centrala begrepp inom forskningen. Med 

validitet inom kvantitativ forskning menas frågans förmåga att mäta det den avser att mäta (Ejlertsson, 

1996). För att stärka validiteten i denna studie har det utifrån syfte och frågeställningar valts som 

passande metod för datainsamlingen. Det har även lästs tidigare forskning som varit till utgångspunkt 

för utformning av enkäterna. Forskningen bestod av två redan beprövade teoretiska modeller inom 

ämnet. Översättning och utformning av frågorna har tagit hänsyn till ålder och gjort så lättolkade som 

möjligt för att öka validiteten. Svarsalternativen i frågorna med ordinalskala där respondenten fick ta 

ställning till hur viktigt det är med någonting är fyrsiffrig. Alternativen i svaren var inte alls, ganska lite, 

ganska mycket och väldigt mycket. För att säkerställa validiteten inom detta område var alla 

svarsalternativ tydligt utskrivna i samband med frågorna i enkäten för att göra besvarandet av frågorna 

så enkelt och tydligt för respondenterna som möjligt. Detta försämrade varken validiteten eller 

reliabiliteten utan ökade endast ställningstagandet hos respondenterna. Reliabilitet mäter 

tillförlitligheten i enkäten och menas att upprepade mätningar ska ge samma resultat och de 

slumpmässiga felen ska vara små oavsett vem som genomför studien (Ejlertsson, 1996). I denna rapport 

är metoden väl beskriven, samt enkätens utformning och kategorisering av öppna svar vilket stärker 

reliabiliteten. Enkäten hölls enkel och väl strukturerad samt att till enkäten medförde även ett följebrev 

med information om studiens syfte vilket också stärker reliabiliteten. 

 

Tidigare forskning 

I denna del kommer det att presenteras tidigare forskning inom ämnet för att få en överblick och 

bakgrund över området. Även teorier som ligger till grund för utformningen av vår enkät och som 

används som stöd i studien redogörs här. 

 

Den goda barn- och ungdomsidrotten  

Idrottsföreningar är utformade på olika sätt för att passa olika individer, aktiviteter och mål. Det kan 

vara allt från elitsatsade föreningar som selekterar efter individers prestationer till föreningar som 

strävar efter gemenskap och arbetar med att hålla ihop sina grupper så länge som möjligt (Redelius, 

2013). Föreningar har olika påverkan från omgivningen som ger olika förutsättningar till att bedriva sin 

verksamhet. Författaren har med stöd från tidigare forskning tagit fram faktorer som ger förutsättningar 

för att bedriva en bra barn- och ungdomsidrott. Dessa faktorer är såväl strukturella som symboliska och 

handlar om allt från ekonomi, kultur till föräldramedverkan och normer. Bra idrott definieras i detta 

sammanhang som en verksamhet där så många som möjligt kan och vill vara med så länge som möjligt. 
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Yttersta ansvaret ligger hos ledaren som formar verksamheten efter ekonomiska och andra 

förutsättningar som ledaren uppfattar att omgivningen kräver. Hur ledaren väljer att forma 

verksamheten beror på faktorer och ramar som denna präglas av. I figuren nedan beskrivs 10 faktorer 

som alla mer eller mindre påverkar föreningarnas möjlighet till att utforma en bra barn- och 

ungdomsidrott (Redelius, 2013). Ju fler av dessa delar som är uppfyllda desto mer optimalt fungerar 

föreningen. 

 

Figur 4 Faktorer som påverkar utformningen av den goda barn- och ungdomsidrotten (Redelius, 2013). 

 

Avhopp inom idrotten 

I en tillbakablickande studie konstaterade Carlman, Wagnsson och Patriksson (2013) att främsta skälet 

till att sluta med organiserad idrott var att det inte var roligt till följd av faktorer som var tidsrelaterade. 

Studien utfördes i västra delar samt delar av Mellansverige och jämförde 1176 elever i grundskolan, 

högstadiet och gymnasiet. Eleverna hade olika erfarenheter av organiserad idrott, allt från nybörjare till 

elitidrottare och de var aktiva inom 45 olika sporter. Författarna använde sig av 12 faktorer för att mäta 

avhoppen till att flest barn och unga slutar med idrott. Resultatet visade att den största faktorn till att 

de slutade med idrotten var för att det inte var rolig. Därefter kom faktorer som “mer tid för skolan”, 

“mer tid för andra sporter”och “gillar inte tränaren”. De tre sistnämnda orsakerna till avhopp skriver 

Carlman, Wagnsson och Patriksson (2013) blev en ökande faktor längre upp i åldrarna. Faktorer som 

avtar med stigande ålder var exempelvis “inte kul” och “inte tillräckligt bra”. I denna undersökning 

konstaterades det att idrottsdeltagandet avtog mellan 11-13 års ålder och detta på grund av faktorn “för 

mycket press”. Inom den individuella idrotten var faktorerna kostnader och långt avstånd de viktigaste. 

Crane & Temple (2015) har i sin studie av barn och unga inom flertal idrotter kommit fram till fem större 

faktorer kopplade till avhopp. Dessa faktorer var brist på glädje, uppfattningar om kompetens, social 

press, prioriteringar när det kommer till tävlingar samt fysiska faktorer, såsom mognad och 

skador.              
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Vidare konstaterar Enoksen (2011) i en studie om 14- 18 åriga norska lovande löpare att upprepade 

skador, stagnation i prestationen, behov av utbildning och brist på motivation var huvudorsaker till 

avhopp från idrotten bland talangfulla unga löpare. Även bland annat sociala faktorer eller deltagande i 

andra idrotter var anledningar till avhopp i denna studie. Eliasson och Johansson (2014) har studerat 

vad som leder fram till att unga flickor beslutar sig för att sluta idrotta i unga åldrar. Flickorna som 

intervjuats var mellan 13–18 år och aktiva inom innebandy. Författarna lyfter fram att gemenskap är en 

av den viktigaste aspekten till att de stannar kvar inom idrotten. Många unga flickor påverkas av 

förändringar som ofta sker med stigande ålder då idrotten tenderar att bli mer resultat- och 

prestationsinriktad. I samband med ökad satsning sker ofta även sammanslagningar av lag i dessa åldrar 

vilket leder till förändring inom lagsammanhållningen och gemenskapen. Dessa aspekter leder ofta till 

sämre stämning inom laget och innebandyn blir mindre betydelsefull för de unga flickorna som då väljer 

att sluta med idrotten (Eliasson & Johansson, 2014). Fraser-Thomas, Côté och Deakin (2008) har i en 

undersökning om unga simmare konstaterat att de som hoppat av idrotten hade under utövandet färre 

fritidsintressen, var mer troliga att vara en av den yngsta och inte ha en nära vän i simgruppen än de 

som fortsatt med simning. 

 

Stanna kvar 

Thedin Jakobsson (2015) konstaterar i sin studie att det inte bara är tillräckligt att delta i idrott vid 13 

års ålder för att kunna fortsätta som 16-årig. Man måste helst även tycka om sporten samt utöva den 

ofta, både med föräldrarna och under utsatta träningstider med laget eller träningsgruppen för att öka 

sina chanser att delta i föreningsidrott i åldrarna 13 och 16 år. Författaren konstaterade även att nästan 

hälften av de unga i studien som var kvar i föreningsidrotten hade varit aktiva i tre eller fler idrotter 

under sin uppväxt. De hade börjat i föreningsidrotten innan sju års ålder eller tidigare och var ofta 

uppmuntrade av sina föräldrar. Få av de som var aktiva inom föreningsidrotten vid 19 års ålder hade 

börjat idrotta efter 13 års ålder och tränade flera gånger i veckan med hög intensitet. Studiedeltagarna 

deltog även regelbundet i tävlingar och matcher, antingen för att de uppskattade det eller för att de skulle 

få fortsätta utöva grenen i sin förening. Många studiedeltagare som var i övre tonåren hade påbörjat sin 

idrott senare än sjuårsåldern. Då hade dessa utövare hunnit testa på andra föreningsidrotter innan 

under sin uppväxt medan de som prövat olika idrotter hade även hållit sig fast vid en och samma idrott 

under hela ungdomsåren. Undomarna i studien ansåg att idrott var en viktig del av deras liv och att 

idrotten var något de hade som plan att fortsätta med. De ansåg att idrotten var utvecklande och roligt 

samt att de deltog i träningar för känslan av gemenskap med de andra deltagarna. Få ansåg att tävling 

var viktigt i syfte att nå framgång inom idrotten. Snarare ansåg de att det var positivt då det var möjligt 

att få träna och tävla på en nivå som var anpassad efter den egna ambitionen och förmågan. I studien 

framkom det även att ungdomar idrottade för att vara hälsosam, stark eller för att hålla sig smal och bli 

snyggare.  Det var i endast en handfull av totalt 118 enkätsvar där det framkom att 19 a ̊ringar idrottade 

för att nå idrottslig framgång. (Thedin Jakobsson, 2015). Nedan följer forskning inom de tre framtagna 

kategorierna i denna studie. 

 

Motivation till idrotten 

Varje idrottare har sina egna mål till varför valet att idrotta görs. För att fortsätta att uppnå sina mål så 

styrs man av motivation. Self Determination Theory [SDT] är en motivations psykologiska teori som 

Ryan och Deci (2000) tagit fram utefter ett antagande om människans medfödda psykologiskt behov. 

Med hjälp av empiriska processer har de identifierat tre faktorer varje individ har behov av att uppfylla. 

• Autonomi: Uppnås genom självbestämmande, att känna en fri vilja och få agera utifrån sina 

egna intressen och värderingar 
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• Samhörighet: Uppnås genom att känna tillhörighet och viljan av att integrera sig med andra 

människor. 

• Kompetens: Att genom sin kunskap och kompetens kunna kontrollera samt behärska miljön 

och resultatet. 

Dessa faktorer är en naturlig förutsättning för ökad självkänsla, motivation, social utveckling samt 

personligt välmående och dessa komponenter ger en ökad trygghet (Ryan & Deci, 2000). Enligt denna 

teori söker sig individer till aktiviteter där man känner att de tre behoven tillgodoses och så länge de gör 

det är chansen större till att stannar inom sin idrott. SDT går även att koppla till inre och yttre 

motivation. Den inre motivation är då de tre behoven blir uppfyllda och genererar en inre drivkraft hos 

individen. Denna inre drivkraft ger individen glädje och känslan av trivsamhet vid utförandet av 

aktiviteten och resulterar i personlig tillfredsställelse. (Ryan & Deci, 2000). Författarna beskriver att så 

länge den inre motivationen är den huvudsakliga källan till motivation kan detta leda till goda resultat 

och då kan även den yttre motivationen öka. Yttre motivation beskrivs som något som skapar fördelar i 

form av belöning, exempelvis positiv feedback och pengar. 

 

Glädje av idrottsutövandet 

En faktor till att ungdomar stannar kvar inom idrotten är för att de anser att det är roligt. Visek et al. 

(2014) har i en kartläggning tagit fram vilka faktorer det är som innebär att idrotten är rolig. I deras 

kartläggning hittades 11 kategorier och de tre vanligaste kategorierna är ”being a good sport”, ”trying 

hard” och ”positive coaching”. Förstnämnda kategorin handlar om faktorer som berör laget exempelvis 

att supporta- och hjälpa -varandra (Visek et al.2014). Detta kan i individuell sport tolka som att 

gemenskapen inom föreningen under tävlingar är viktiga. I den andra kategorin beskriver författarna 

faktorer som att prestera under matchsituation och att träna hårt. Tredje viktigaste kategorin författarna 

beskriver innebär att spelarna anser att deras tränare har en viktig roll i deras uppmuntrande och 

bemötande för att idrotten ska uppfattas som rolig. 

 

Stöd av andra inom idrotten 

I flera forskningsstudier har resultat visat att den sociala supporten är en viktig aspekt för barn och 

ungas i deras idrottande. I en avhandling av Eliasson (2009) har ett flick- och ett pojklag mellan 11-12 

års ålder inom fotboll observerats under två års tid. Även intervjuer har gjorts med 43 barnen, 8 ledare 

samt 52 föräldrar. Resultaten visar att barnen har förväntningar på sina föräldrar, att det utöver att sälja 

fika, lotter och bidra med ekonomiskt stöd även ska komma till matcherna och vara positiva. Barnen vill 

att föräldrarna ska finnas som socialt stöd speciellt under matcher då detta ger dem trygghet. Standbu, 

Stefansen, Smette, och Sandvik (2017) konstaterar även i sin fältstudie, där 99 ungdomar från en 

medelstor stad i Norge deltog, att ungdomarna till stor del vill att deras föräldrar är involverade och 

närvarande i deras idrottsaktiviteter. Vidare såg man att ungdomarna ville ha tydliga gränser för 

föräldrarnas involvering och att de inte skulle blanda sig i deras sociala relationer eller i deras beslut om 

att fortsätta eller inte inom idrotten. Barnen som intervjuats i Eliasson (2009) avhandling har även 

förväntningar på hur en bra ledare ska vara. De önskar att en ledare ska vara positiv även när de 

misslyckas. Vidare önskar barnen att ledaren ska ha bra kunskap inom idrotten för att de ska kunna 

utvecklas på bästa sätt, men samtidigt får ledaren inte vara för prestationsinriktad utan ska vara rättvis 

mot alla barn. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas både resultatetet av den insamlade datan samt analysen, för att därigenom 

underlätta förståelsen för det framtagna resultatet. Även studiens problemformulering och 

frågeställningar hanteras i detta avsnitt. Diskussion om resultatet redovisas i separat avsnitt. 

Huvudstrukturen i denna studie utgår ifrån de tre kategorierna i den egen utformade 

modellen.  Resultatet delas upp utgående från de tre kategorier “motivation”, “glädje” och “stöd av 

andra”. Totalt 82 besvarade enkäter samlades in från 25 olika klubbar runt om i Sverige. 46 stycken 

enkäter besvarades av pojkar, 35 stycken enkäter besvarades av flickor och en enkät besvarades av en 

person som inte uppgav kön.  

Därutöver följs resultatet av kategorin “tre faktorer till utövandet av brottning”, vilket kan ses som en 

utvärdering av den egen framtagna modellen som varit central i denna studie. 

 

Motivation 

Då brist på motivation sågs som en av huvudorsakerna till avhoppen hos talangfulla löpare i Enoksens 

(2011) forskning är det relevant att se vilka faktorer som ger respondenterna motivation till att utöva 

brottning. I denna del behandlas framtagna resultatet från enkätens motiviationsdel. För att få fram vad 

respondenterna anser är de viktigaste motivationsfaktorerna vid tränings- och tävlingssammanhang har 

respondenterna skattat ett flertal faktorer. 

 

Figur 5 Skattning av motivationsfaktorer för brottare inom träning och tävling (svar i antal). 

Resultatet visar på att ungdomar motiveras mer av faktorer som berör träning än tävling. Genom att slå 

ihop svarsalternativen ”ganska mycket” och ”väldigt mycket” framgår att faktorerna “prestera under 

träning”, “lära mig nya färdigheter” och “delta i träning” var de tre faktorer som motiverar 

respondenterna mest inom brottning (se figur 5). Genom träning och inlärning av nya färdigheter ökar 

brottarna sin kompetens vilket är ett av tre motivations behoven enligt Self Determination Theory (Ryan 

& Deci, 2000).  
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Något som framkom vid en öppen fråga om vad som ger respondenterna mest motivation till brottning 

var “prestation”, “roligt” och “vänner” (se figur 6). Detta resultat togs fram genom att kategorisera 

respondenternas svar.  

 

Figur 6 Centrala faktorer som ger motivation till brottning (svar i antal). 

Inom “prestation” som var det mest frekventa svaret ingår svar så som ”Vara med i stora tävlingar”, 

“Känslan att vinna/prestera bra” och ” känslan när man vinner och klarat något stort”. 

Resultatet visar viss skillnad mellan könen. 28 procent av flickorna ansåg att “vänner” är den viktigaste 

motivationsfaktorn medan 11 procent av pojkarna prioriterade denna motivationsfaktor. Vidare går det 

att utläsa att “träna” resulterade i störst skillnad mellan könen där 19 procent fler pojkar än flickor 

prioriterar denna faktor. 

 

Glädje 

Inom glädje behandlas respondenternas svar utgående från vilka faktorer som anses vara de roligaste 

inom tränings- och tävlingssammanhang. Faktorerna utgår från Visek et al. (2014) kartläggning om 

vilka specifika faktorer som ungdomarna ansåg roliga inom idrott. 
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Figur 7 Skattning av vilka faktorer som är roligast i träningssammanhang (svar i antal). 

59 procent av ungdomarna har skattat ”umgås med andra” som den roligaste faktorn i 

träningssammanhang följt av träningsläger som 57 procent skattat som “väldigt roligt”. Resultatet skiljer 

sig något mellan könen då 48 procent av pojkarna skattade faktorn brottas som väldigt roligt medan 

endast 31 procent av flickorna skattade denna faktor högst. Däremot finner man att 60 procent av 

flickorna skattade ”brottas” som ganska roligt.  Då kategorierna “ganska roligt” och “väldigt roligt” 

räknas ihop resulterar det i att ”lära sig nya tekniker” var de ungdomarna tyckte var roligast och den 

näst roligaste faktorn var ”umgås med andra”. Detta resultat framgick även av Eliasson och Johansson 

(2014) där en av de största anledningar till att flickorna utövade sin idrott var gemenskapen och vid 

förändrade konstellationer inom laget slutade de ofta med idrotten. Även Fraser-Thomas, Côté och 

Deakin (2008) visar att umgänget är en viktig del då de i sin studie sett att ungdomar som slutar inom 

simning är mindre benägna att ha en nära vän inom gruppen än de som fortsätter simma.  

Figuren nedan visar respondenternas svar i hur roligt det anser att olika faktorer inom tävling är. 

 

Figur 8   Skattning av vilka faktorer som är roligast i tävlingssammanhang (svar i antal). 
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Då resultatet av kategorierna ”ganska roligt” och “väldigt roligt” slås ihop framgår det att 

respondenterna anser ”umgås med andra”, ”stötta andra” och ”tävla mot motståndare” är det tre 

roligaste faktorerna inom tävlingssammanhang. Detta resultat styrks av Visek et al. (2014) som i sin 

forskning kom fram till att den mest roliga kategorin var den som innehöll faktorer som berörde laget. 

Exempel på faktorer inom denna kategori var “supporta varandra” och “stötta varandra”. 46 procent av 

pojkarna ansåg att  “umgås med andra” var den roligaste kategorin medan flickorna låg lite högre med 

54 procent. Det fanns nästan ingen skillnad mellan könen i faktorn ”stötta andra”, däremot ses en 

skillnad i faktorn ”tävla mot motståndare” där pojkarna skattade denna faktor som allra högst med 48 

procent jämfört med flickornas 34 procent. 

För att få med alla faktorer som ungdomarna ansåg som roligast inom brottning har respondenterna 

svarat på en öppen fråga där de fick ange en faktor som de ansåg var den roligaste inom brottning. 

Faktorerna kategoriserades och resulterade i sex nya faktorer.  

 

Figur 9 Centrala faktorer som anses roligast med brottning (svar i antal). 

Svar från respondenterna som kategoriserade till faktorn prestation var exempelvis ”att se sin egen 

utveckling”, ”träna” och ”lära mig nya tekniker”. Till kategorin Vänner hör svar som ”att man får 

umgås”, ”kompisar” och ”lära känna andra”.  

I resultatet framkom att det att båda könen ansåg att det roligaste med brottningen var faktorn “vänner” 

men ändå skiljer det sig något då 40 procent av pojkarna mot 58 procent av flickorna angett denna 

faktor. Att “prestera” var näst roligaste faktorn, vilket gör att man kan dra paralleller till forskningen av 

Enoksen (2011) som i sin studie såg att stagnation i prestation var en av den huvudsakliga orsaken till 

avhoppen. Tredje roligaste faktorn inom brottning ansåg respondenterna var att tävla. Det kan noteras 

att för denna faktor var skillnad mellan könen så stor som 18 procent. 
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Stöd av andra   

Båda de teoretiska utgångspunkterna som denna studie är uppbyggt på och i tidigare forskningsresultat 

har det framkommit att ungdomar anser att stöd från närstående är betydelsefullt i utövandet av sin 

idrott. Utifrån detta har fokus lagts på närstående, tränarna och för vems skull man tränar. I en studie 

av Standbu, Stefansen, Smette, och Sandvik (2017) konstaterades att ungdomar vill ha sina föräldrar 

involverade till en viss del i deras idrottande men att de inte vill att föräldrar lägger sig i deras sociala 

relationer. Likt tidigare frågor har respondenterna fått skatta de olika faktorerna från 1 (inte alls) till 4 

(väldigt mycket). 

 

Figur 10 Skattning av faktorer som anses viktiga hos närstående (svar i antal). 

I figuren ovan ses en tydlig skillnad mellan hur viktigt respondenterna upplever att de olika faktorerna 

är.  46 stycken respondenter ansåg att få beröm eller feedback var mycket viktigt för dem. Lägger man 

ihop respondenterna som svarat ”ganska mycket” och “väldigt mycket” i denna fråga så har beröm eller 

feedback en betydelse för 75 stycken av ungdomarna vilket motsvarar över 90 procent av totala mängden 

respondenter. Då ungdomarna skattade hur viktigt de upplever att en närstående vuxen är närvarande 

under tävlingar svarade 21 stycken respondenter att det var väldigt viktigt och 44 stycken ansåg att det 

var ganska viktigt. Dessa tillsammans motsvarar 80 procent av alla respondenter. Paralleller går att dra 

till Viseks forskning där dessa skattade faktorer även var viktiga faktorer för ungdomarna i hennes 

studie. 
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Inom området stöd av andra har även ledarens roll för respondenterna undersökts. 

   

Figur 11 Viktiga egenskaper hos en tränare (svar i antal). 

Frågan om hur respondenterna upplevde viktiga egenskaper hos sin tränare ses i figur 11. De ansåg  i 

huvudsak att deras ledare var bra i samtliga egenskaper. Detta resultat överensstämmer med forskning 

från Visek et al (2014) som visar på att ungdomar värdesatte att tränaren behandlade dem med respekt, 

tillåter att de gör fel och har kompetens inom idrotten som kan hjälpa dem att utvecklas. Dessa faktorer 

hittade även Eliasson (2009) i sin forskning, där barnens förväntningar på att ledaren skulle vara rättvis, 

positiv och duktig inom sporten. Det går även att dra paralleller till Carlman, Wagnsson och Patriksson 

(2013) forskning där de såg att en aspekt till att ungdomar slutade inom idrott vara att man inte kommer 

överens med sin tränare. Då resultatet i denna studie kommer från ungdomar som valt att stanna kvar 

inom idrotten kan man se att de även trivas med tränaren. 

Vidare ansågs viktigt att ta reda på för vems skull ungdomarna utövar brottning. 

 

Figur 12 För vems skull respondenterna utövar brottning (svar i antal). 
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I denna flervalsfråga visade resultatet att 73 stycken av ungdomarna svarade att de brottades för att de 

själva ville det, vilket står för 89 procent totala mängden respondenter. 37 stycken eller 45 procent 

brottas för sina vänner skull. Resultatet uppfyller autonomi som är ett av behoven i motivations teorin 

SDT som Ryan och Deci (2000) tagit fram. Behovet kan ses som uppfyllt då man gör något för sin egen 

vilja och vinnings skull. 

 

Tre faktorer till utövandet av brottning 

Slutligen avslutades enkäten med en fråga där respondenterna fritt fick ange tre faktorer till varför de 

utövar brottning. Dessa svar kategoriseras till fem faktorer där ”OS guld”, ”att bli med i landslaget”, 

”utvecklas” och ”träna” är några exempel på svar som skapade faktorn prestation. I faktorn hälsa har 

svar såsom ”hålla igång kroppen”, ”må bra” och ”hälsosamt” inkluderats. Tredje faktorn som skapades 

var image där svar som bland annat ”coolt att träna” och ”tufft” ingår. Övriga två faktorer som togs fram 

var glädjefyllt och gemenskap/kompisar.  

 

Figur 13 Centrala faktorer och tre viktigaste anledningar till att ungdomar fortsätter brottas. (svar i antal). 

De tre viktigaste faktorerna till att ungdomar totalt brottas kan utläsas i figuren ovan. De tre viktigaste 

faktorerna är “prestation”, ”gemenskap/vänner” och “glädjefyllt”. Skillnader som går att utläsa mellan 

könen är att flickorna prioriterar “gemenskap/vänner” före “glädjefyllt” medan pojkarna prioriterar 

dessa tvärtom, det vill säga “glädjefyllt” före “gemenskap/vänner. Utöver detta ses inga signifikanta 

skillnader mellan könen i frågan om varför de utövar brottning. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att finna faktorer som gör att ungdomar mellan 13–16 år valt att stanna kvar 

inom brottning. Detta för att kunna finna faktorer som brottarklubbar i Sverige behöver utveckla och 

arbeta med för att få barn att fortsätta upp till ungdomsbrottningen. I detta kapitel kommer resultat och 

analys att diskuteras utifrån tidigare forskning och egna reflektioner. Genomgående i resultatet har 

“prestation”, ”gemenskap” och “vänner” varit tre återkommande faktorer till varför man fortsätter att 

utöva brottning. Diskussionen utgår från de framtagna huvudkategorierna som strukturerar detta 

kapitlet med rubriker. Dessa rubriker följs av en diskussion om den använda metoden samt förslag till 

vidare forskning inom området. 

 

Motivation 

Genomgående i resultatet kan man se inom alla de tre faktorerna, motivation, roligt och vänner har en 

stor betydelse för respondenterna. Detta tror vi är största anledningen till att ungdomar valt att stanna 

inom brottningen då det värdesätter vänskapen och har kunnat skapa en känsla av gemenskap inom 

föreningen. Vidare såg vi att ungdomar under tävling anser att umgås med andra och stötta varandra 

skattats högre än att brottas i tävlingen. Detta uppfyller Self Determination Theoryś behov samhörighet 

då man känner tillhörighet och viljan att umgås med andra människor. Vi kunde även se att 45 procent 

av brottarna var aktiva för sina vänners skull. En del respondenter var fortfarande aktiva inom 

brottningen inte för sin egen skull utan endast för sina vänners skull. För att upprätthålla gemenskapen 

hos ungdomar torde det vara ytterst viktigt att skapa och bibehålla en känsla av gemenskap mellan 

utövarna. Detta kan ske genom exempelvis samarbetsövningar under träningstillfällen, gruppträffar 

utanför tränings- och tävlingssammanhang och gemensamma diskussioner i större grupp efter 

träningar. 

 Då vi valde att fråga respondenterna varför de brottas antog vi att flertalet troligtvis utövade brottning 

för sin egen skull då det är så pass gamla att de hunnit reflektera över varför det är kvar inom idrotten. 

Vidare resonerade vi att utövarna troligtvis under ungdomsåren funnit ett eget genuint intresse för 

idrotten trots att de eventuellt påbörjade utövandet på grund av vänner eller familjemedlemmar. Frågan 

inkluderades i enkäten för att ta reda på hur många som tränade för sin egen skull och hur många som 

inte gjorde det. Det resulterade i att 89 procent brottades för sin egen skull vilket kan kopplas till SDT 

teorin och som att dessa respondenter uppnår behovet autonomi som är ett av de tre behoven som 

behövs enligt teorin för att uppnå motivation.  

De 11 procenten av respondenterna som inte brottades för sin egen skull kan knytas till SCM (se figur 1). 

Teorin innehåller nyckelfaktorn “sociala begränsningar” (social constraints), vilket innebär att sociala 

normer eller förväntningar kan skapa en känsla av skyldighet hos utövaren att fortsätta med idrotten. 

Dock kan man ifrågasätta ifall det i längden är hållbart att fortsätta utöva en idrott på grund av att någon 

annan vill att man ska göra det. Som ung idrottsutövare torde det vara bäst att först och främst finna en 

eller flera anledningar till att man själv trivs och vill fortsätta med sin idrott som man sist och slutligen 

själv utövar. Att ha ett eget genuint intresse till idrotten och utövar den för sin egen skull kunde man 

tänka sig att vara en starkare och en mer långvarig motivation till att stanna inom idrotten under äldre 

ålder. 

I frågan där respondenterna fick ange tre faktorer som anledning till att de brottas ansågs “prestation” 

vara den viktigaste faktorn. I denna fråga konstaterades det att exempelvis “träna”, “utvecklas” och “ta 

OS guld” var svar som respondenterna gav, vilket vi tolkar som att man vill uppnå kompetens inom 

brottningen. Kompetens är det tredje behovet att uppnå för att känna motivation. Vi anser att 

föreningarna bör lägga stor vikt på att ta reda på deltagarnas motivation till brottning, då som tidigare 

nämnts Enoksen (2011) sett att avsaknaden av motivation ofta leder till att man slutar med sin idrott. 
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 När det kom till tränings- respektive tävlingssammanhang hade såväl flickor som pojkar tydliga mål. 

Denna drivkraft som ungdomarna tycks ha bör tas i beaktande i framtiden. Genom att ha individuella 

utvecklingssamtal, att lägga fokus på idrottarens behov samt genom att skapa tydliga målsättningar för 

varje utövare kunde man ge dem bästa möjliga förutsättningar inom brottningen. Som tillägg vill vi även 

poängtera att alla utövare inte är prestationsinriktade, utan vissa vill träna och tävla för exempelvis 

gemenskapens skull. Dessa individer bör få utöva brottning trots att inte prestation prioriteras högt för 

dem. 

 

Glädje 

För att sammanfatta vad ungdomarna ansåg roligast inom brottning kan man se att vänner och umgås 

med andra är en återkommande faktor. Detta framtagna resultat stämmer överens med tidigare 

forskning. Vi anser att resultatet från denna studie ändå är givande då forskningar som tagits fram  i 

huvudsak berör lagidrott och det har varit svårt att finna resultat angående individuell idrott. Vidare såg 

vi i resultatet att faktorer inom utövande av idrotten som exempelvis, prestera och tävla var viktiga 

faktorer för att känna glädjen inom brottning.  

Det framkom även i vår studie att 13 ungdomar prioriterade sin egen hälsa, något som också Thedin 

Jakobsson (2015) såg i sin studie där några av respondenterna svarat att de idrottade för att vara stark, 

hälsosam eller för att hålla sig smala. Respondenter i denna studie svarade att de utövade brottning för 

att de kan “slappna av “och “tänka på annat”, för att de “mår bra” av det och för att “hålla igång 

kroppen”. Bland dessa respondenter var det mindre än en handfull ungdomar som svarade att de 

utövade brottning för att gå ner i vikt och för att bli smal. Trots att de stod för en liten procent av den 

totala mängden respondenter kan det trots allt vara av betydelse att uppmärksamma osunda 

prioriteringar eller motivationsfaktorer inom idrotten. Vi anser att även här kunde samtal i grupp eller 

individuellt med utövare vara nödvändigt att ha för att få en närmare kontakt med utövarna och för att 

vid ett tidigt skede lösa problem.  

Som nämnt i tidigare stycke torde ett genuint intresse för sin egen idrott vara en starkare och mera 

hållbar motivationsfaktor än att träna för någon annans skull. Vidare kan man ifrågasätta om utövandet 

av idrott på grund av fel anledningar sänker chanserna för ett långtids utövande och om det kan leda till 

brist på glädje inom idrotten långsiktigt. Genom att finna ett eget driv och motivation till idrotten 

upplever vi att chansen till glädje inom idrotten är större. För att hjälpa unga idrottare att finna denna 

glädje till idrotten kan det vara till fördel att identifiera vad de enskilda utövarna behöver för att de ska 

trivas. 

 

Stöd av andra  

Resultat som framkom i denna studie var att ca 80 procent av ungdomarna ville ha någon närstående 

närvarande under tävling. Detta är något som både Standbu, Stefansen, Smette, och Sandvik (2017) och 

Eliasson (2009) tagit fram i sina forskningar. Det går även att konstatera att våra teoretiska 

utgångspunkter visar att stödet av närstående är en viktig faktor för idrottsutövare. Vi anser att det kan 

vara ett problem för många ungdomar som av olika anledningar inte har en närstående som kan 

medverka. Vi anser även att det är viktigt för alla barn att få känna sig speciella och kunna få visa för 

någon betydelsefull person vad de kan prestera. Genom att lägga större ansvar på tränare, ledare eller 

annan vuxen från föreningen att fokus på dessa ungdomar under träning och tävling tror vi kunna vara 

en lösning på problemet. Dessa ungdomar får då en ökad trygghet och ökad motivation till 

idrotten, vilket vi tror minimerar risken att de hoppar av. 
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Feedback och beröm ansåg över 90 procent av ungdomarna var en viktig faktor för att känna stöd av 

andra vid tävlingssammanhang. Vi anser att stöd av andra är viktigt att få både av närstående och 

tränare. Därmed ligger det ett stort ansvar på alla vuxna som är närvarande under tävlingar. Feedback 

och beröm hjälper ungdomarna att utvecklas och känna sig sedda som i sin tur kan leda till ökat 

självförtroende samt trygghet hos idrottsutövaren. Tidigare forskning visar att ungdomar önskar en 

positiv inställning från tränaren även om de gjort fel eller förlorat. Om en tränare är för 

prestationsinriktad tror vi det kan finnas risk för att de blir en obalans mellan vem av idrottarna som får 

fokus i en grupp och att alla utövare inte får lika mycket feedback eller beröm, vilket i sin tur leder till 

att inte alla ungdomar känner att de utvecklas eller blir sedda. Detta lägger ett ansvar på föreningen att 

rekrytera bra tränare och ledare som kan tillgodose ungdomarnas behov. 

Ungdomarna ansåg att det var mindre viktigt att någon omkring dem bryr sig hur det går för dem inom 

brottningen, vilket vi tolkat som att unga bryr sig mer om att närstående närvarar under 

tävlingssammanhang än att de bryr sig om själva resultatet. Ungdomarna var överlag väldigt nöjda med 

sina tränares egenskaper, både då det gäller att stötta, att ge råd och förmåga att utöva sporten. Detta är 

en indikation på att tränarnas goda egenskaper är en bidragande faktor till att ungdomarna valt att 

stanna kvar inom brottningen. Därmed anser vi att det är viktigt med uppföljning av att ungdomarna 

trivs med sin ledare samt att ledarna få den hjälp och stöttning de behöver från föreningarna. Att 

ungdomarna trivs med sin ledare bör prioriteras redan i tidig ålder, då vi av erfarenheter vet att tränare 

i idrottsföreningar ofta är en förälder eller annan vuxen som inte är så insatt i sporten utan snarare mer 

engagerad i sitt eget och andras barn. Dessa personer bör få hjälp från föreningar med utbildningar och 

stöttning för att kunna uppfylla barn och ungas förväntningar på hur en bra tränare ska vara. Det anser 

vi kan vara en viktig faktor för att barn inom brottning väljer att stanna kvar längre upp i åldrarna. 

 

Metoddiskussion  

Valet av en kvantitativ studie och med enkät som datainsamlingsmetod valdes då syftet med studien var 

att undersöka brottare i hela landet. Enkätstudie var för oss ett tidseffektivt alternativ då vi skulle nå ut 

till åtminstone 80 stycken individer i städer vi inte hade möjlighet att besöka och under en tidsperiod 

på ett fåtal veckor. Att även få in den sortens data som krävdes för att få svar på våra frågor i denna 

studie skulle inte heller ha varit möjligt utan enkäter då det i denna studie samlades in tiotals enkäter 

från flera brottningsklubbar i Sverige.  

Viktigt vid valet av en enkätstudie är att vara medveten om för- och nackdelar med olika frågetyper, att 

se till att i varje fråga besvara problemformuleringen samt att ha en uttänkt plan av hur enkäterna ska 

analyseras. Fördelar vi ser med enkäter utöver att det är tidseffektivt är att vi inte påverkar 

respondenterna genom vår närvaro samt att alla respondenter får svara på enkäten då de kan och har 

tid utan att de nödvändigtvis ska behöva befinna sig en bullrig eller överlag distraherande miljö. 
Nackdelar med enkäter är däremot att då vi inte varit på plats då ungdomarna besvarat enkäterna kan 

vi inte garantera att de inte påverkat varandra vid tillfället då enkäten besvarades. De individer eller 

föreningar som besvarade den fysiska varianten av enkäten kan även ha påverkats vid besvarandet av 

enkäten då tränarna troligtvis samlade in dem under träningstillfällen och ungdomarna därmed kan ha 

upplevt att svaren i enkäten inte behandlades anonymt trots allt. En annan nackdel är att det på förhand 

är svårt att garantera att den önskade mängden enkäter bli besvarade. I vårt fall behövdes ett antal 

påminnelser om enkätifyllnad skickas ut till föreningarna för att få in ytterligare några enkäter tills vi 

upplevde att kvoten vad uppfylld. Även öppna frågor kan medföra vissa problem då de i analysfasen av 

svaren bör kategoriseras för att kunna kodas. Vi har själva insett att kategorisering av de tre öppna 

frågorna var något vi borde ha lagt mera tid på då dessa kategorier inte är helt konsekventa då 

exempelvis prestation är något som tolkats olika beroende på frågan. Därmed har de tre olika 

kategoriseringarna beskrivits i både metoden och i resultatet. 
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Vidare forskning  

Syftet i denna studie var att undersöka viktiga faktorer till varför unga brottare valt att stanna inom 

idrotten. Genom denna studie hoppas vi Svenska Brottningsförbundet får en överskådlig blick de kan ta 

del av och arbeta med i sina föreningar för att minska avhoppen inom brottning. För att komplettera 

detta arbete är exempel på vidare forskning att man vänder sig till de ungdomar som valt att sluta inom 

brottningen. Annat exempel på vidare forskning är att utveckla Fun Maps som Visek kartlade och 

anpassa den till individuell idrott för att få fram vilka aspekter som är de roligaste inom brottning. 

Forskaren skriver själv i sin studie att Fun Maps bör testas mer på individuell idrott för att kunna få en 

bättre utvärdering av modellen. 

I denna forskning har få signifikanta skillnader hittats i resultatet varken mellan könen eller åldrarna. 

Intressant vore att göra en studie som fokuserar på att försöka se om man kan finna skillnader mellan 

pojkars och flickors prioriteringar inom brottningen. Vidare förslag på forskning är att undersöka detta 

ämne på föreningsnivå och försöka kartlägga om respektive förening uppfyller de 11 faktorerna som 

Redelius (2013) tagit fram i modellen av den goda barn- och ungdomsidrotten 

 

Slutsatser 

Denna studie tar fram anledningar till varför brottningsutövande ungdomar fortfarande är kvar inom 

idrotten. I studien framkommer det vad som motiverar dessa brottningsungdomar, vad de värdesätter 

mera och mindre samt vad de tycker att är roligast inom brottningen. Resultat vi tagit fram kan 

förhoppningsvis användas som material i ett förbättringsarbete för att få dels dagens brottningsutövare 

att trivas bättre inom brottningsklubbarna och stanna kvar längre, men även för att nybörjare ska få de 

bästa förutsättningarna för ett långtidsutövande av idrotten. Förslag som tagits fram i denna studie 

hoppas kunna användas vid förbättring av föreningsbrottningen och är kopplade till de delar av 

resultatet som upplevdes sticka ut mest tydligt. Vidare bör enskilda klubbar finna egna områden ur 

studien som kunde förbättras eller tas i beaktande i framtida föreningsarbete med såväl yngre som äldre 

utövare. För att få en konkret grund vid påbörjandet av förbättring i en förening kunde de 

huvudområden som nämnts i vår egen modell huvudsakligen tas i beaktande. Dessa är, som tidigare 

nämnts, motivation, glädje, samt stöd av andra. Man kunde fråga sig om brottningsutövare är 

motiverade och har något specifikt mål inom idrotten. Man kunde fråga sig om de trivs inom idrotten 

och vad som är roligt samt mindre roligt i diverse idrottssammanhang. Finns det något som kunde 

erbjudas utövarna oftare eller mera sällan? Sist men inte minst kan det vara av betydelse att fråga sig 

om utövarna trivs med sin eller sina tränare, om de får stöd av föreningen och andra i närheten samt om 

utövarna kommer överens sinsemellan och trivs tillsammans. Dessa tre områden kunde vid behov 

användas som en mall eller som en utgångspunkt vid påbörjandet av förbättringsarbetet inom 

brottningen. Både individuella idrotter och lagsporter kunde vid behov ta del av studien och 

förhoppningsvis dels locka flera nybörjare men även behålla flera utövare inom föreningsidrotten så 

länge som möjligt. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

En studie om varför ungdomar fortsätter med 

brottning 

 

Information gällande deltagande i studie om anledningar till varför 13-16 åringar 

fortfarande är aktiva inom brottning 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Idrottsvetenskapliga programmet på Umeå 

Universitet. I vårt examensarbete har vi fått i uppgift av Svenska Brottningsförbundet att 

undersöka anledningar till varför ungdomar mellan 13- 16 år som är aktiva inom brottningen i 

Sverige valt att fortsätta med idrotten.  

Studien följer de forskningsetiska riktlinjerna vilket bland annat innebär att deltagandet är 

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

rapportering samt att respondenterna kan avbryta sin medverkan när som helst. De deltagande 

svarar på en kort enkät där de kommer att få gradera påståenden om vilka faktorer som är 

anledningen till att de själva väljer att fortsätta med brottning. 

Skulle du som förälder eller tränare ha några frågor eller inte samtycker till ditt barns eller 

adepts deltagande så hör av dig till oss! 

 

Camilla Parkell och Julia Thurin 
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Bilaga 2 Enkät 
 

Denna undersökning vänder sig till ungdomar mellan 13–16 år som är aktiva inom 

föreningsbrottningen i Sverige. Beräknad tid för att besvara enkäten är ca 3–4 minuter. 

Deltagandet är frivilligt och dina uppgifter kommer att hanteras anonymt.  
 

Med vänliga hälsningar, Camilla och Julia  Kontakta oss vid frågor: 

Idrottsvetenskapliga Programmet, Umeå Universitet   XXXXXX 

 

▢ Jag tar del av informationen ovan 

 

Allmänt:  
Man Kvinna Annat 

Kön ▢ ▢ ▢  

Ålder: _______ 

Vilken brottningsförening är du medlem i? ____________________________ 

 

Motivation 

(1= inte alls, 2 = ganska lite 3=ganska mycket 4= väldigt mycket) 

 

Hur viktigt är det för dig att delta i träningar?                     

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det för dig att prestera bra under träningar?     

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det för dig att delta i tävlingar? 

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det för dig att prestera bra under tävlingar? 

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det för dig att ha ett mål inom brottningen?         

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det för dig att lära dig nya färdigheter inom brottningen?     

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det för dig att bli en bättre brottare?         

1 2 3 4 

 

Nämn en faktor som ger dig motivation till att brottas 

 
__________________________________________ 
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Glädje  
(1= inte roligt, 2 = lite roligt, 3= ganska roligt, 4 väldigt roligt) 

 

Hur roligt tycker du att det är under träning med: 

• Uppvärmning  1 2 3 4 

• att lära sig nya tekniker 1 2 3 4 

• att brottas mot en motståndare 1 2 3 4 

• att umgås med andra deltagare 1 2 3 4 

 

Hur roligt tycker du det är att åka på träningsläger?   

1 2 3 4 

 

Hur roligt tycker du det är under tävling att:  

• resa till eller från tävlingar 1 2 3 4 

• tävla mot en annan person 1 2 3 4 

• tävla inför publik  1 2 3 4 

• umgås med andra deltagare 1 2 3 4 

• stötta andra deltagare 1 2 3 4 

Nämn en sak som du tycker är roligast med brottning: 

 
________________________________________________ 

 

Stöd från andra 

Upplever du att din/ dina tränare är:  Ja Nej Vet inte 

• bra på att ge komplimanger ▢ ▢ ▢ 

• bra på att ge goda råd ▢ ▢ ▢ 

• lätt att prata med  ▢ ▢ ▢ 

• bra på att lyssna  ▢ ▢ ▢ 

• duktig på att utöva brottning ▢ ▢ ▢ 

 

(1 inte alls viktigt, 2-lite viktigt, 3- ganska viktigt, - 4 väldigt viktigt) 

 

Hur viktigt är det att ha en vuxen som står dig nära närvarande under tävlingar?      

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det att få beröm eller feedback efter en match? 

1 2 3 4 

 

Hur viktigt är det att andra omkring dig bryr sig om hur det går för dig inom brottningen? 

1 2 3 4 

 

Vem tränar du för? (Du får välja flera alternativ). 

▢Dig själv ▢ Föräldrar ▢Tränare ▢Vänner ▢Annan  

 

Vilka är de viktigaste anledningarna till att du håller på med brottning? 

(Ange tre anledningar) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 


