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Abstract 
 

Pupils, and most of all girls, drop out of organized sports in the ages 13-18. The 
purpose of this survey was to study which motives girls had to proceed in sports 
together with differences between certain groups. This study was based on a 
survey which included 86 responses from girls active in sports in 10 different 
compounds. The results showed that the most frequent motives to do sports 
were to have fun and to feel well. Differences showed were that the ones who 
trained more often and the ones who practiced more than one sport found that 
to work hard was an important motive, compared to the other groups. The ones 
that trained more often also found that to have fun was an important motive in 
difference to the group which trained in less extent. The organizational factors 
that could influence on the girls’ exercise were the coaches’ motivational 
techniques and the athletes’ experiences of competition in a negative way. 
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Inledning 

Idrottsrörelsen är en viktig struktur och samlingspunkt för det Svenska samhället. Regeringen 

menar att idrottsrörelsen har ett stort ansvar för folkhälsoarbetet och är därför en viktig aktör 

för att bidra till en god folkhälsa. Inom idrottsrörelsen är föreningslivet en stor och viktigt del, 

framför allt för ungdomar, där föreningslivet bland annat bidrar till att människor kommer i 

kontakt med personer med olika bakgrunder. Att skapa kontakter och få förståelse för andra 

människor ökar solidariteten och stärker samhället i stort (Regeringen, 2007). Att 

idrottsrörelsen och föreningslivet har en viktig del i det svenska samhället tydliggörs även då 

ett flertal satsningar för att förbättra idrottsrörelsen har skett. Ett sådant projekt var 

Handslaget som var en miljardsatsning för idrottens barn- och ungdomsverksamhet, vilket 

sedan har byggts vidare med projektet Idrottslyftet (Riksidrottsförbundet [RF], 2007a, 2007b). 

Det finns ett stort tapp i åldrarna 13-18 år där många slutar att vara aktiv inom idrotten. Med 

detta som bakgrund kommer studien som sådan handla om vad som får fler ungdomar att 

stanna kvar inom föreningsidrotten. Tidigare forskning på området behandlar motiv till varför 

ungdomar slutar, men belyser sällan vilka motiv som finns till att fortsätta idrotta. Detta 

tillsammans med att tidigare forskning pekar på att majoriteten som slutar vara aktiv inom 

föreningsidrotten är flickor, gör att det är intressant att studera just flickors motiv till att 

fortsätta idrotta inom föreningslivet. 

Bakgrund 

Idrottsrörelsen 

Idrotten Vill är Riksidrottsförbundets idéprogram och enligt den är idrottsrörelsen öppen för 

alla, oavsett fysiska, psykiska ekonomiska och andra förutsättningar (2009). De allra flesta 

idrottsföreningar drivs av ideellt arbetande personer. Föreningar är indelade i tre 

ålderskategorier och ambitionsnivå. Ålderskategorierna är idrott för barn, idrott för ungdomar 

och idrott för vuxna (RF, 2009). Idrott för barn räknas till och med 12 års ålder, idrott för 

ungdomar sträcker sig från 13-20 års ålder samt från 20 år och uppåt räknas som idrott för 

vuxna. Det är cirka 3 miljoner av den svenska befolkningen som är medlem i någon 

idrottsförening (RF, 2010). Inom barnidrotten är lek och chans att prova på olika idrotter i 

fokus, tävling är en del av leken och ska ske på barnens villkor. Inom ungdoms- och 

vuxenidrotten så skiljer Riksidrottsförbundet på breddidrott och elitinriktad idrott. I den 

elitinriktade idrotten är prestationsförbättringar och bra tävlingsresultat viktigt, medan i 
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breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande även om prestation och resultat 

finns med. Idrotten Vill ger utgångspunkterna för idrottsverksamheten. Utifrån dessa 

utgångspunkter fattar specialidrottsförbunden sina verksamhetsbeslut som styr 

föreningsverksamheten till viss del inom respektive idrott. Men det är på den lokala 

föreningsnivån som idrottsverksamheten får den slutgiltiga formen (RF, 2009). 

Ungdomsidrott 

Föreningsidrotten utgör idag en stor del av barn- och ungdomsverksamheten i Sverige. Två av 

tre pojkar och varannan flicka i åldern sju till femton år är med i minst en av de cirka 12000 

idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. De populäraste idrotterna i 

ungdomsåren är fotboll och innebandy för pojkar samt fotboll och ridsport för flickor. Inga 

större skillnader kan ses gällande kön och val av lag- eller individuellidrott (RF, 2010). Vid 

tonårsåldern så förändras medlemskapet däremot markant då både rekryteringen till idrotten 

och återväxten inom idrotten minskar (RF, 2008). Enligt statistik från Statistiska centralbyrån 

(2003) är andelen medlemskap i idrottsföreningar större för män än för kvinnor. 

 

Trondman (2005) visar att idrottens betydelse skiljer sig bland flickor beroende på om de 

utövar en lagidrott eller en individuell idrott. De flickor som utövade lagidrott angav att 

idrotten hade mycket stor betydelse i deras liv, medan den individuella idrotten inte hade 

samma betydelse. Studien visar även att målen med flickor och pojkars föreningsidrottande 

skiljer sig, då fler flickor idrottar för att det är roligt och själva rekreationen är viktigare än 

prestationen. 

Tidigare forskning 

Medlemmar i föreningar 

Redan från 1976 har det visats att det är färre flickor än pojkar inom den idrottsliga 

organisationen (Eriksson, 1976). I den undersökta gruppen var det 17 procent av flickorna och 

43 procent av pojkarna som var medlemmar inom en förening. Vidare har det konstaterats att 

ju äldre barn och ungdomar blir desto större är risken att de slutar med föreningsidrott (RF, 

2004), vilket även Eriksson (1976) visat tidigare där stor del av flickorna och ännu större del 

av pojkarna hade slutat med föreningsidrott mellan åldrarna 15 till 20 år, 58 respektive 64 

procent. I RFs verksamhetsberättelse beskrivs andelen av totala befolkningen som tränar 

och/eller tävlar i någon form av organiserad idrottsutövning, vilket räknas som och även i 
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rapporten nämns som föreningsidrott. I åldersgruppen 7-14 år var 72 respektive 58 procent 

pojkar och flickor anslutna till någon förening. I ålderskategorin 15-19 år sjönk andelen till 52 

respektive 35 procent pojkar och flickor som var medlem i en förening (RF, 2010). 

 

Högstadietiden, det vill säga åldern 13 till 16 år, har identifierats som den tid där de allra 

flesta flickor slutar med idrottslig verksamhet (Lundberg, 2004), och även att det är generellt 

fler flickor som slutar inom föreningsidrotten. Detta resultat får medhåll från Trondman 

(2005) som menar att det är fler flickor generellt som slutar inom föreningsidrotten, 43 

procent jämfört med pojkarnas 38 procent. Det som även framkommer är att det är fler 

individer som slutar med stigande ålder, men att flickor slutar även i högre utsträckning i de 

yngre tonåren, där det högsta avhoppet är i 13 års ålder (Trondman, 2005). 

 

En studie gjord på unga spanska idrottare visar att pojkar är fortsättare i större utsträckning än 

flickor (Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez & Marque, 2006), vilket betyder att flickor slutar 

i större utsträckning. Flickor som börjar med föreningsidrotten är dessutom betydligt färre än 

pojkar. Detta kan enligt Riksidrottsförbundet (2004) bland annat bero på organisationens 

idrottsinriktning, då vissa idrotter är socialt märkta och attraherar pojkar i högre grad än 

flickor. Men vissa idrotter är istället tvärtemot, som till exempel ridsport (RF, 2004). Dock 

visar litteraturen på oroande fakta då det är både färre flickor som börjar med 

föreningsidrotten samt att det är fler flickor som slutar. Därför blir flickor som fortsätter en 

mer relevant grupp att undersöka. 

Föreningen 

Idrottsföreningars olika förhållningssätt till idrott och hur de är organiserade kan påverka 

ungdomars fortsatta idrottande. Detta kan exemplifieras genom föräldrarnas dåliga ekonomi, 

dåliga träningstider, ökade träningsmängder och att idrotten blev för allvarlig genom toppning 

och uttagningar (RF, 2008). Tränarnas och ledarnas kvaliteter har visats vara av stor vikt för 

ungdomarnas deltagande i fotbollen (RF, 2004). Tränarna visar även Molinero et al. (2006) 

har betydelse i fall idrottarna fortsätter eller hoppar av, då studien visar att en av de vanligaste 

orsakerna till avhopp var att idrottarna inte kom överens med tränarna. Studien byggde på 269 

män och 292 kvinnor som fick svara på en enkät. Butcher et al. (2002) tar upp förutom osämja 

med tränarna även orsaker som lite speltid och stress på grund av konkurrens. Ogillande av att 

det är för mycket tryck på idrottarna och att idrotten tar upp för mycket tid identifierades som 
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faktorer i en studie om gymnaster (Klint & Weiss, 1986). 

 

Flertalet studier pekar på att hur idrottsföreningar är organiserade är av stor betydelse i fallet 

om ungdomar stannar kvar eller slutar med idrott. Vilket borde leda till att det sker 

förändringar inom föreningar för att lösa dessa problem. Fokus inom föreningar har istället 

varit inriktad till andra faktorer än de organisatoriska. Ett exempel till att försöka förändra 

organisationen för att kunna lösa problemet med avhopp kan dock ses i Svenska 

Innebandyförbundets [SIBF] utvecklingsmodell (2011). 

 

SIBFs utvecklingsmodell (2011) är en långsiktig modell för idrottsutövande, med träning, 

tävling och återhämtning som baseras på utvecklingsfaser kopplat till biologisk ålder snarare 

än kronologisk ålder. Nackdelarna med indelning efter kronologisk ålder menar Cobley, 

Abraham och Baker (2008) kan vara olika utvecklingsfaser. Cobley et al. (2008) visade att de 

som är födda tidigt på året deltog i högre utsträckning i idrottslig verksamhet än de som var 

födda sent på året. SIBFs modell (2011) bygger på olika stadier i en människas utveckling och 

stöds med teorier från en Kanadensisk modell: Long-Term Athlete Development. Denna 

modell förespråkar både elitidrott och en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande. 

Modellen bygger på tio nyckelfaktorer och består av sex nivåer. De första tre nivåerna ska 

uppmuntra till en idrottslig grundutbildning och idrott för alla. De nästa två nivåerna 

fokuserar på att uppnå maximal prestation och den sista nivån uppmuntrar till ett livslångt 

idrottande. En idrottare avancerar mellan nivåerna utefter mognad och tillväxt istället för 

ålder. Modellen ska även underlätta för idrottare att komma tillbaka till tävlingsidrotten från 

motions och breddidrotten. Det finns i nuläget ingen forskning som säger något om hur 

modellen fungerat då den nyligen börjat implementeras (Svenska Innebandyförbundet, 2011). 

 

Att organisatoriska förändringar för att förbättra föreningars ungdomsidrott är aktuellt kan ses 

i Tävlingsfri idrott (2012) där en diskussion ställs gällande om det ska finnas tävlingsfria 

föreningar för de unga. Tanken med de tävlingsfria föreningarna är att många av de idrottande 

unga inte trivs med den traditionella idrottsrörelsens villkor på träning och tävling enligt 

idrottspsykologen Erwin Apitzsch. De unga vill utöva idrott och ha roligt men inte 

nödvändigtvis bli bättre. Många vill även träna, lattja och ha kul för att må bättre, gå ned i vikt 

och bli starkare. De vill bara inte nödvändigtvis bli bättre i sin idrott och då passar 

förmodligen inte de vanliga idrottsföreningarna. Därför föreslår Erwin tävlingsfria föreningar 

i samarbete med de traditionella föreningarna, för att på så sätt underlätta en eventuell 
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övergång. Erwins idé får medhåll från Västerbottens Idrottsförbund om att de som inte vill 

satsa på sin idrott och nå den yttersta eliten ska ha andra alternativ. Dock ser inte 

Västerbottens Idrottsförbund att en helt ny parallell verksamhet behövs. De tror istället att 

föreningar och förbund är både villiga och kapabla att förändras genom stödsystem för att öka 

kunskapen, inspirera till samtal och utveckla bidragssystemen (Tävlingsfri idrott, 2012). 

Ledare och tränares betydelse för ungdomsidrott 

Ledarna och tränarna har en stor betydelse för Sveriges idrottsföreningar där cirka 640 000 

personer är ledare. Men det är inte bara tränare utan också till exempel funktionärer, domare 

och styrelseledamöter och två tredjedelar av dessa ledare har en ledarutbildning (RF, 2010). 

 

En studie av Trondman (2005) visar att en mycket stor majoritet av unga föreningsidrottare 

anser att deras idrottsledare betyder mycket för deras idrottsliga liv. De allra flesta anser att 

ledarna är viktiga för dem, men bara inom idrotten och inte det vardagliga livet. Hela 71 

procent av dem som fortsätter inom idrott och 59 procent av de som slutar anser att ledarna 

betyder mycket för dem. Drygt 22 procent av de som fortsätter och 15 procent av de som 

slutar anser att ledarna betyder mycket även utanför idrotten. Sju procent av fortsättarna och 

25 procent av avhopparna svarar att ledaren inte betyder något för dem, varken inom eller 

utanför idrotten (Trondman, 2005). 

 

Tränare har för ungdomar stor betydelse inom föreningsidrotten där bland annat Conroy och 

Coatsworth (2007) fann att tävling och prestation är två viktiga komponenter. Tränarna i 

studien påverkade idrottarnas så kallade “fear of failure”, det vill säga rädsla att misslyckas. 

Denna rädsla att misslyckats kan kopplas till pressen som finns när en ungdom känner att 

denne måste tävla, prestera och/eller vinna, som är en komponent i flertalet idrotter och 

föreningar (Patriksson, 1987; Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier & Cury, 2002; RF, 2009; 

Eliasson, 2009). 

 

Åtta principer har identifierats av Vaughn (1997) för en tränare att ta hänsyn till; att en coach 

är viktig för ungdomarna, att vara förberedd, vara noga med uppvärmning, att vara positiv, 

träna grunderna för idrotten, uppmuntra, fokusera på ansträngningen/engagemanget hos 

ungdomarna och inte resultatet samt göra det roligt. Dessa principer är påverkansfaktorer som 

kan spela in i valet om fortsatt idrottande eller inte för en ungdom, varför det är viktigt att 
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belysa just dessa. Vaughn betonar vidare att för få ungdomstränare belyser vikten av en 

persons idrottsliga kärnstenar; jobba hårt, rent spel och göra sitt bästa. Istället tror många att 

deras framgångar som tränare styrs av vunna/förlorade matcher eller tävlingar vilket kommer 

drabba ungdomarna som inte är tävlingsinriktade och även föreningen på lång sikt. 

 

Tränare har, som tidigare nämnts, stor betydelse för ungdomsidrotten i stort varför utbildning 

är väsentligt för att förbättra aktiviteter genom bland annat god pedagogik och grenspecifika 

kunskaper. Detta är något som Hedstrom och Gould (2004) studerat och visar att 

ungdomstränare som genomgått en utbildning för att lära sig tekniker för uppmuntran, 

effektiv instruktion och undvika straff uppfattades på ett annat sätt jämfört med de tränare 

som inte genomgått utbildningen. De utbildade var mer omtyckta av utövarna, gav 

ungdomarna bättre motivation och självförtroende samt så hade laget en bättre 

lagsammanhållning. Ungdomarna som hade utbildade tränare upplevde dessutom en minskad 

ångest. Utbildade tränare kan således vara en stark faktor till att flickor stannar kvar inom 

föreningsidrotten. 

Flickors argument till avhopp 

Ungdomars avhopp inom idrotten har tidigt kunnat konstateras (Burton, 1988) och motiven 

till detta är flera (Patriksson, 1987), bland annat stress, utslagning där det finns 

tävlingsmoment och att vinna är viktigt. Nedan följer mer aktuella anledningar till det nämnda 

problemet. 

 

De vanligaste självupplevda orsakerna till avhopp från föreningsidrotten bland ungdomar som 

identifierades i Trondmans intervjustudie (2005) är andra intressen, tappat intresse för idrott, 

brist på tid, det är roligare att spontanidrotta, träningstiderna passade inte, satsar på 

skola/utbildning och jag var egentligen aldrig intresserad av idrott. Trondmans studie får 

medhåll från Riksidrottsförbundet (2005) där även den studien identifierat andra intressen, 

tappat intresse för idrott och brist på tid som de vanligaste orsakerna till att ungdomar slutar 

med idrott. 

 

I Enoksens (2011) longitudinella enkätstudie hittades fem olika kategorier till varför 

elitidrottare slutar vara aktiv. Första kategorin är Tränings- och prestationsfaktorer, där 

avhoppet kan bero på en avstannad idrottslig utveckling, skador eller att specialiseringen av 
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idrott börjar för tidigt. Utbildnings- och arbetsförpliktelser var den andra kategorin som kan 

skapa en konflikt med den idrottsliga karriären och utövaren tvingas då välja bland dessa två, 

vilket då kan resultera i ett avhopp. Här påpekas även bristen på tid i det vardagliga livet som 

ett resultat av de förpliktelser som finns. Kategori tre är Motivationsaspekter, som kan bidra 

till att ungdomar hoppar av. Den sämre motivationen kan i sin tur bero på eller handla om att 

själva idrotten går dåligt (Enoksen, 2011), stress, ängslan i tränings- och tävlingssituationer 

identifierades hos 21-åriga kvinnor i en enkätstudie med 335 handbollsspelare (Sarrazin et al., 

2002). Den sociala miljön/omgivningen spelar in och identifierades som den fjärde kategorin. 

Ett otillfredsställande eller otillräckligt stöd från personer i den närmsta omgivningen kan 

vara en avgörande faktor till att en individ slutar att idrotta (Enoksen, 2011; Patriksson, 1987). 

 Kategori fem är Val av andra sportaktiviteter och intressen vilket även det spelar in och kan 

bero på den tidiga specialiseringen (Coakley, 2010) som finns inom idrotten. Det här leder till 

att vissa idrotter tappar individer, dock kan dessa fortfarande vara kvar inom 

föreningsidrotten. Vidare har Butcher, Lindner och Johns (2002) funnit i sin 10-åriga 

retrospektiva studie att den viktigaste anledningen till att sluta idrotta är saknad av nöje, tätt 

följt av byte till någon icke-idrottslig aktivitet och byte av idrott, där den sistnämnda i denna 

studie inte räknas som ett avhopp per definition, vilket är ett avhopp från all föreningsidrott. 

 

En studie visar att de vanligaste uppgivna skälen till att byta förening var missnöje med 

träningen eller tränaren. De som i studien slutade helt uppgav att det inte var roligt, att andra 

intressen hade högre prioritet samt tidsbrist (Patriksson, 1987). Vidare konstaterar Patriksson 

att de yngsta och äldsta i undersökningen slutar i större utsträckning än mellanåldrarna. Den 

äldsta gruppen anger betydligt oftare att de slutar på grund av svårigheter att hinna med 

skolarbetet. Patriksson menar att avhoppet på grund av tävling och utslagning är ett problem 

hos vuxna experter och inte hos barnen själva (Patriksson, 1987). Skolan, ledare och brist på 

sociala kontakter som kompisar sågs som orsaker till att fotbollsungdomar i 13-15 års ålder 

antingen stannade eller hoppade av (RF, 2004). Studien visar även att vart föreningen är 

belägen geografiskt sätt, kön, etnicitet och konkurrens från andra aktiviteter inte är faktorer 

som påverkar ungdomarnas avhopp, vilket var förväntade samband innan studien. Studien 

baserades på intervjuer inom fotbollslag för både flickor och pojkar. 
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Motiv till fortsatt idrottande 

Att se barnens idrottsliga förmåga utvecklas och att de kan prestera en så bra fotboll på 

matcherna att de kan vinna var det grundläggande värdet, främst för ledare, i en longitudinell 

observations- och intervjustudie om fotbollsspelande barn, deras föräldrar och tränare 

(Eliasson, 2009). Ledarnas motiv med fotbollen delades dock inte av barnen, då de ansåg att 

det viktigaste med fotbollen var de sociala relationerna. Att få nya kompisar och tillfällen att 

umgås med dem var utifrån barnens perspektiv det mest väsentliga. 

 

Flintoff och Scraton (2001) visar i sin intervjustudie att det finns flertalet motiv till varför 

flickor är fysiskt aktiva. Att lära sig nya färdigheter, självförtroende, att vara i fysiskt god 

form och den sociala kontakten med andra människor verkar vara viktigt för den här gruppen. 

Ames (1992) påpekar att unga elitsatsande idrottare kommer att fortsätta så länge ett flertal 

motiverande faktorer finns. Han menar att när de “uppnår nya mål”, “förbättrar sin prestation” 

och/eller “vinner regelbundet” i någon form av tävling så kommer de fortsätta med sitt 

idrottande. Några intervjustudier har även kommit fram till att olika skönhetsideal är 

motiverande faktorer för att tonårsflickor ska fortsätta vara fysiskt aktiva (Cockburn & 

Clarke, 2002; Finch & White, 1998; Porter, 2002), vilket kan påverka möjliga antal 

medlemmar inom föreningsidrotten. I Tebelius (1999) intervjustudie om 26 unga kvinnor var 

lagandan och gemenskapen de viktigaste delarna för flickor att fortsätta idrotta, det ansågs 

viktigare än att vinna. När inte ens kompis blir uttagen är det inte längre roligt att fortsätta 

idrotta, det förstör gemenskapen menade några individer. Att vara smal och vältränad ansågs 

även som en viktig del till att de tränar, främst i de högre åldrarna vid 18-19 år. Patriksson 

(1987) kom fram till att kompisar var en viktig del i ungdomars motiv till att fortsätta idrotta. 

 

Jakobsson, Lundvall, Redelius och Engström (2012) följde i sin longitudinella studie 

tonåringar i åldrarna 13 och 16 år, både tjejer och pojkar, detta mellan åren 2004 och 2007. I 

fokus stod de som deltog i föreningsidrott både år 2004 respektive 2007. Deras slutsats var att 

unga pojkar och flickor som innehar specifika anlag och vissa tillgångar i form av ett habitus 

med smak för sport stannar oftare inom idrotten än andra. 

 

Att ha roligt och kul ansåg alla i en intervjustudie vara motiv till att fortsätta idrotta. Detta i en 

studie om 18 föreningsaktiva ungdomar i åldern 15-18 år (RF, 2008). Själva syftet med 

idrotten var att ha roligt men vad roligt betyder för idrottarna skiljde sig. Att lära och 
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utvecklas var till exempel för en person viktigt inom en idrott medan att träffa kompisar var 

viktigare i en annan. På så sätt kunde samma individ inneha olika motiv i olika idrotter till att 

de tränade. Bra gemenskap med lagkompisar och tränare var faktorer som påverkade deras 

idrottande. Flera personer i studien nämnde även att själva tävlandet var det viktigaste, att 

utan möjligheten till vinst så skulle de sluta. Enligt ungdomarna innebär idrotten även 

möjligheter till avkoppling och rekreation från övriga vardagen vilket motiverade dem till 

deras fortsatta idrottskarriär (RF, 2008). 

Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis finns det ett antal studier och undersökningar som visar att ungdomar 

slutar idrotta med stigande ålder och även beskriver varför. Vad som finns mycket mindre 

beskrivet inom forskningsfältet är vad barn och ungdomar har för motiv till varför de stannar 

kvar inom idrotten. Vilket därför är intressant och viktigt att studera utifrån ett 

föreningsperspektiv. Den tidigare forskningen visar även att det är färre flickor än pojkar 

inom föreningsidrotten och att det är fler flickor som hoppar av. Det som även blir intressant 

ur forskningssynpunkt är att flickor i de yngre tonåren vid 13 års ålder och mellan 15-20 års 

ålder kan ses som de år då flest flickor slutar med föreningsidrotten. Forskningsfrågan som då 

väcks är hur föreningsidrotten ska kunna behålla idrottande flickor och hur det kan förhindras 

att så många slutar i dessa åldrar. Vad som även blir relevant att undersöka är i fall det är 

något organisatoriskt problem som leder till dessa resultat samt om någon skillnad kan ses 

mellan vad flickorna tycker är viktigt och hur de uppfattar att det är i praktiken. I de flesta 

studier som undersöker ungdomars motiv till att fortsätta idrotta eller vilka argument till 

avhopp som identifierats använder forskarna sig av intervju som metod. Det blir därför även 

relevant och intressant att se i fall andra resultat kan framkomma genom användandet av 

enkät som metod. Det har framkommit modeller som har ett nytänkande kring hur föreningar 

kan vara uppbyggda. Det kan därför vara av vikt att genom denna studie skapa underlag för 

ett fortsatt arbete med någon modell för ett föreningsliv som stimulerar ungdomars expansion 

inom föreningslivet. Det som saknas i den tidigare forskningen är i fall flickornas delaktighet i 

fler eller färre idrotter och antal träningar kan påverka de idrottsliga motiven. Studien syftar 

därför till att undersöka i fall dessa faktorer kan påverka motiven samt hur dessa kan skilja 

mellan antal tränings- och idrottsgrupperna.  



10 

 

Syfte 

Studien syftar till att undersöka vilka motiv flickor har till att fortsätta idrotta och vad de anser 

att föreningslivet i stort kan göra för att behålla dem. För att besvara syftet fokuseras följande 

frågeställningar: 

 I vilken omfattning förekommer inre respektive yttre faktorer som motiv till att 

fortsätta inom föreningslivet bland flickor födda 99-94 (13-18 år)? 

 På vilket sätt skiljer sig motiven till att idrotta inom föreningslivet mellan grupperna 

13-14 och 15-18 år? 

 På vilket sätt skiljer sig motiven till att idrotta inom föreningslivet mellan de flickor 

som tränar fler träningar jämfört med de som tränar färre gånger per vecka? 

 På vilket sätt skiljer sig motiven till att idrotta inom föreningslivet mellan de flickor 

som utövar en idrott jämfört med de som utövar flera? 

 Skiljer motiven för vad som flickorna tycker är viktigt i idrotten jämfört med hur de 

upplever det i praktiken? 

 Vilka organisatoriska faktorer kan påverka till fortsatt idrottande? 

 

Definitioner 

 

Fortsatt idrottande, avhopp och fortsättare 

 

I studien definieras fortsatt idrottande som att stanna kvar inom och vara fortsatt medlem i en 

idrottsförening kopplad till Riksidrottsförbundet. Detta betyder att en person som byter idrott 

har per definition inte slutat idrotta. De som slutat idrotta är dem som avslutat sitt 

medlemskap helt i sin idrottsförening och övergått antingen till spontanidrott, träning på egen 

hand eller inte ägnar sig åt någon form av motion eller träning över huvudtaget. Fortsättare är 

de som väljer att fortsätta med idrotten på föreningsnivå. 

 

Inre och yttre faktorer 

 

Avhopp från och fortsatt delaktighet i en idrottsförening kan bero på inre och yttre faktorer. 

Inre faktorer definieras i den här studien som flickors inre upplevelser. Vilket till exempel kan 
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vara personens vilja, känslor och upplevelser. De yttre faktorerna definieras som 

omgivningens påverkan på flickornas idrottande till exempel föräldrarna, tränaren, kompisar 

och social gemenskap. 

 

Organisatoriska faktorer 

 

Organisatoriska faktorer definieras i den här studien som en yttre påverkan från 

organisationen. Detta kan exemplifieras genom att tränaren, träningstider eller organisationens 

struktur och målsättningar påverkar individens val till att sluta eller fortsätta idrotta. Detta kan 

exemplifieras genom att organisationen satsar för att få fram elitidrottare, medan flera av 

idrottarna istället bara vill motionera för att må bra. 

 

Metod 

 

Resultatet baseras på enkätinsamling från 86 föreningsidrottande flickor i åldern 13-18 år. 

Föreningarna där enkäterna insamlades var belägna i en medelstor stad i Sverige och valdes 

efter deltagarantal och föreningens geografiska läge. Bland de tillfrågade representerades 

totalt 19 olika idrotter, dessa utgjordes främst av lagidrotter. Detta på grund av att de 

tillfrågade kunde utöva fler än en idrott samtidigt, till exempel fotboll och gymnastik. 

 

Material 

 

Utifrån syfte och frågeställningar bedöms strukturerad enkät som den bäst lämpade metoden 

för insamling av data. Fördelen som kan ses med enkät är enkelheten att nå ut till många 

respondenter och att metoden kräver relativt lite tid från forskaren (Eliasson, 2006). Då 

studiens mål är att kunna generalisera till en större population behövs en mer strukturerad 

inriktad enkät. En strukturerad enkät med samma frågor till varje respondent möjliggör även 

jämförelser mellan eventuella grupperingar som finns inom svarsgruppen (Gratton & Jones, 

2010). Nackdelar med enkät som metod är att vi som forskare inte kan ställa följdfrågor på 

intressanta ämnen som kan dyka upp och på så sätt nås inte en lika djup kunskap som vid till 

exempel intervju. Dock skulle en djupare kunskap medföra svårhanterligt data då studiens 

målsättning är att med hjälp av resultat och konklusion ska kunna generaliseras till en större 

population samt appliceras i andra delar av landet. 
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Enkäten bestod av 10 frågor innehållande öppna frågor, attityd- och åsiktsfrågor, sakfrågor, 

alternativfrågor och rangordningsfrågor (Trost, 2007). Ungefär hälften av frågorna var öppna 

frågor och hälften var kryssfrågor, vilket användes för att få ut så mycket information som 

möjligt av respondenterna och kunna svara på syftet och frågeställningarna. Enkäten 

behandlade inre och yttre motivationsfaktorer till varför flickorna utövade föreningsidrott, 

tränarnas delaktighet och vad flickorna anser är viktigt gällande tränarnas agerande. Det som 

även behandlades i enkäten var hur flickorna upplevde idrotten samt vad som kan förbättras 

inom föreningen. 

Procedur 

 

Undersökningen genomförs på uppdrag av och i samarbete med Västerbottens idrottsförbund. 

Arbetsprocessen inleddes med möten för att diskutera vad studien syftar till och hur den 

skulle utformas. Ett preliminärt syfte producerades varpå grundarbetet kunde påbörjas. Då 

studien syftar till att ta reda på vilka motiv flickor har till fortsatt idrottande var det av vikt att 

ta reda på vilka tidigare studier som gjorts inom området. Det visade sig under arbetets gång 

att flickor är lågt representerade inom idrotten och att de även är mer benägna att sluta med 

sin idrott. Åldrarna som utmärkte sig som mest utsatta för avhopp var 13-18 år, vilket senare 

blev studiens målgrupp. 

 

Med en bakgrund och tidigare forskning på området kunde ett mer precist syfte och 

frågeställningar konstrueras som grund för undersökningen, vilket senare ledde till att enkät 

som metod skulle lämpa sig bäst för att besvara dessa. Denna metod ger möjligheter att 

generalisera resultatet till en större population och bidra med ytterligare kunskap till 

problemområdet. Med ett relativt färdigt syfte med frågeställningar konstruerades en enkät, 

vilket som tidigare nämnts lämpar sig bäst för kvantitativa frågeställningar (Trost, 2007). 

 

Informanterna kontaktades via telefon för att på ett effektivt sätt kontrollera om intresset fanns 

för att vara med i undersökningen i fråga. Information om föreningarna och telefonnummer 

återfanns på lagens hemsidor. Därefter bokades träff vid tillfällen då både forskarna och 

informanterna hade möjlighet att besvara enkäterna. Detta var vid träningar eller liknande då 

alla individer i föreningarna var samlade just då. 
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Inte alla enkäter delades ut och inhämtades vid samma tillfälle utan vissa av enkäterna 

lämnades även hos föreningar för att sedan inhämtas vid ett senare tillfälle. Pennor och 

enkäter delades ut och i de flesta fall skrev de i en utemiljö som på till exempel en 

fotbollsplan. Några hade möjlighet att sitta i kurer så de hade något hårt att skriva på medan 

andra satt på fotbollsplanen eller på golvet om det var inomhus. De äldre som besvarade 

enkäten hade lättare att förstå frågorna och kunde fråga direkt om det fanns oklarheter eller 

några funderingar. För de yngre fanns behovet att vara närmare och prata mer till individerna 

då de var lite mer nervösa och därigenom inte vågade eller ville fråga saker om enkäten direkt 

till oss. Bortfallet i studien var de enkäter som lämnades kvar hos idrottsföreningarna, vilket 

var nio enkäter. Men även ett internt bortfall förekom, dock var det relativt litet och de flesta 

enkäter kunde användas, med undantag för vissa frågor där respondenterna hade missat eller 

inte svarat på en eller flera av frågorna. Detta tas i beaktande vid analys av resultatet. 

 

Efter avslutad enkätutdelning och insamling så bearbetades de kvantitativa delarna av 

resultatet från enkäten på statistikprogrammet SPSS. Datan användes för att utföra jämförelser 

mellan de olika grupperna; åldersgrupperna 13-14 och 15-18 år, träningsgrupperna 1-3 

träningar och 4 eller fler träningar i veckan, antal idrotter de utövar samt i inre och yttre 

faktorer. Detta för att kunna jämföra och se vad som är viktigt för flickorna och deras 

idrottande samt kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Vidare användes Mann 

Whitney U-test för att kunna se om resultatet visade på några signifikanta skillnader mellan 

åldersgrupperna, träningsgrupperna och idrottsgrupperna. Detta icke-parametriska test 

användes då studiens stickprov är oberoende och insamlade data ligger främst på nominal- 

och ordinal datanivå. I testerna som utfördes tolkades p-värden som var mindre än 0,05 som 

signifikanta (Henriksson, 1996). Datan analyserades efter de uppdelade grupperna och 

faktorerna. Efter avslutad analys av de kvantitativa frågorna utformades tabeller för att 

tydligare visa resultaten. Då rangordning inte bedömdes som nödvändig för att svara mot 

syfte och frågeställningar, analyserades rangordningsfrågorna, det vill säga fråga fyra och sex 

och tabell två till tabell sju, istället efter hur många gånger respektive alternativ blev valt. 

Procentsatserna i tabellerna baserades således på antal gånger som varje alternativ blev valt av 

respondenterna, oavsett rangordning. 

 

För de öppna frågorna användes innehållsanalys (Olsson & Sörensen, 2007), för att särskilja 

inre respektive yttre motiv som flickorna har till att fortsätta idrotta. Vid innehållsanalysen 

delades vissa ord och meningar in i teman för att lättare kunna kategorisera vad 



14 

 

respondenterna svarat. Exempelvis så delades meningar som “tränaren bör motivera spelarna” 

in i kategorin yttre faktorer, medan svaret “jag tycker inte det är roligt med min idrott längre” 

delades in som en inre faktor. I fråga 7 kategoriserades andra faktorer istället för inre och 

yttre. Dessa kategorier var “Ledarna” och “Föreningarnas struktur”, detta grundar sig i att 

själva frågan handlade enbart om yttre faktorer. I kategorin “Ledarna” placerades svar som 

handlade om vad ledarna/tränarna kan göra, exempelvis “Fortsätta peppa dem och försöka få 

dem intresserade”. I kategorin “Föreningarnas struktur” placerades istället svar som handlade 

om vad föreningen kan göra, exempelvis “Bättre träningsmöjligheter t ex fler fotbollsplaner 

m.m”. Utifrån dessa kategorier var det sedan lättare att urskilja samband samt även se 

tendenser och skillnader mellan de olika grupperna. Vad som även var viktigt med de 

kvalitativa öppna frågorna var att se i fall andra motiv kunde identifieras som viktiga jämfört 

med vad den tidigare forskningen visar. 

 

Urval 

 

Trost (2007) tar upp två olika typer av urval, slumpmässigt och icke-slumpmässigt urval. I 

denna studie har vi valt att använda oss av bekvämlighetsurval, vilket ligger under kategorin 

icke-slumpmässigt urval. Bekvämlighetsurval innebär att utefter kriterierna för studien utses 

en lättillgänglig grupp, vilket i detta fall kommer att bli föreningar där vår målgrupp kan nås. 

Att dela ut enkäter personligen som tillvägagångssätt valdes på grund av praktiska skäl, då 

insamling kan ske direkt efter utdelning, jämfört med exempelvis utskick via e-post som kan 

generera i ett högre bortfall (Trost, 2007).  

 

Urvalet grundar sig på flickor mellan 13 och 18 år. Här inkluderas de som fyller 13 respektive 

18 år under året och är aktiva inom föreningsidrotten. Tio olika informanter var delaktiga i 

studien där det ingick både individuell- och lagidrott. Valet av flickor baseras på att de är färre 

jämfört med pojkar inom föreningslivet (RF, 2008). Dessa åldrar är intressanta då forskning 

pekar på att det är där det förekommer flest avhopp från föreningsidrotten, som beskrivits 

tidigare och det är då även intressant att se eventuella skillnader mellan åldersgrupperna 13-14 

och 15-18. Båda åldrarna hamnar även inom den ålderskategorin som klassas som 

ungdomsidrott och inte till barn- eller vuxenidrotten. 

 

Antal enkäter som delades ut var 95 vilka fördelades utöver föreningarna i en medelstor stad i 
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Sverige. I studien inhämtades och användes 86 enkäter. Målet var att få in över 80 enkäter 

totalt för att ha möjligheten att se statistiskt signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 

och även för att stärka studiens reliabilitet. Idrotterna som valdes för studien var fotboll, 

ridsport, friidrott, orientering och truppgymnastik. Dessa idrotter valdes på grund av deras 

lättillgänglighet och att det var stora idrotter som var väl representerade av studiens 

målgrupper. Valet av dessa grundade sig också på den avgränsade målgruppen och årstiden 

som är i gränslandet mellan vinter- och sommaridrotter. Flickorna i studien representerade 

även fler idrotter än de som valdes ut och dessa var: dans, längdskidor, innebandy, basket, 

ishockey, konståkning, badminton, tennis, klättring, gymnastik, bandy, skidskytte, 

skidorientering och skytte. Detta berodde på att respondenterna kunde utöva flera idrotter än 

vad de gjorde vid enkättillfället, vilket således ledde till att fler idrotter kunde ses bland 

flickornas svar. Vid enkättillfället bad vi dem svara efter den idrott och förening som vi 

besökte just då, för att kunna dra slutsatser till den idrott som utövades för tillfället. Vilken 

idrott de utövade och vilken förening flickorna tillhörde kan påverka svaren, de som utövar en 

individuell idrott kan exempelvis skatta kompisar inom idrotten lägre jämfört med 

lagidrottarna. Föreningen kan även den påverka de svar som ges. En förening som har en 

tradition att utveckla elitidrottare kan påverka utövarna på så sätt att lek och rekreation blir av 

mindre betydelse jämförelsevis med att vinna och utvecklas. Dessa exempel var dock inget 

som undersöktes i denna studie. De som utövar flera idrotter inom olika föreningar kan 

således inneha olika erfarenheter från idrotterna eller föreningarna vilket kan skapa 

svårigheter med vad de ska svara i enkäten. Studiens resultat är dock baserat på att de har 

besvarat enkäten utifrån deras idrott och förening som utövades vid forskarnas besök. 

 

En strävan fanns att dela ut lika många enkäter till den yngre åldersgruppen (13-14 år) som 

den äldre åldersgruppen (15-18 år), dock blev utfallet att 34 inhämtades från den äldre 

åldersgruppen medan 52 inhämtades från den yngre målgruppen. Förklaringarna till att den 

äldre åldersgruppen har ett större spann och är färre i studien berodde främst på att det är ett 

mindre antal flickor som fortfarande idrottar i den åldern och att de är färre i varje förening. 

Men andra förklaringar som sågs var även att vid den lägre åldern, 13-14 år, var de oftast 

samlade i ett och samma lag. Medan i den äldre gruppen, 15-18 år, utgjordes lagen av damlag 

där det var stor åldersspridning, vilket försvårade insamlingen. De som tränade färre gånger 

per vecka var 44 individer medan de som tränade fler gånger var 42. De som utövade en idrott 

var 40 individer medan de som utövade två eller fler idrotter var 46.  
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Bortfallsanalys 

 

Bortfallsanalys bör genomföras framförallt när låg svarsfrekvens förekommer. I denna studie 

användes ett tillvägagångssätt som resulterade i en hög svarsfrekvens, dock bedöms 

bortfallsanalysen ändå som en viktig del av studien för att försäkra läsaren om det låga 

bortfallet. För att kunna påvisa och säkerställa antal bortfall i undersökningen och vad detta 

har för betydelse för studiens resultat och slutsatser användes således bortfallsanalysen. Det 

låga bortfallet, både internt och externt, gör att resultatet blir mer tillförlitligt än om bortfallet 

varit högt. Internt bortfall innebär i studien att respondenterna ej besvarat en eller flera frågor. 

Det fanns ett internt bortfall på fråga 10 i enkäten men detta bedöms ej ha påverkat resultatet 

nämnvärt då detta bortfall endast uppgick till 14 procent av den totala svarsfrekvensen. De 

öppna frågorna genererade till de högsta bortfallen i studien. Orsaken till dessa bortfall kan 

grunda sig i stressande moment i omgivningen eller brist på engagemang hos respondenterna, 

då öppna frågor innebär en större ansträngning i jämförelse med alternativfrågor. Ett högre 

bortfall på dessa frågor var dock väntat, vilket har tagits hänsyn till i diskussion och slutsats. 

De svar där respondenterna missat ett alternativ eller endast valt exempelvis två alternativ när 

de blev ombedda att välja tre har tagits bort och räknats som bortfall i analysen, då dessa svar 

kunde gett missvisande resultat. 

 

TABELL 1. Totalt antal bortfall på de kvantitativa och kvalitativa frågorna oberoende 

kategori. 

Fråga Totalt 

4 6 
5 17 
6 6 
7 21 
8 14 
9 1 

10 12 

 

Inga andra resultat bedöms ha påverkats då bortfallet på resterande frågor i enkäten var lågt. 

Det externa bortfallet, de enkäter som lämnades obesvarade, uppgick till totalt 9 enkäter. 

Detta bedöms ej påverka studiens utfall i nämnvärd utsträckning, då kvoten för önskat antal 

insamlade enkäter fylldes. Bland bortfallen kunde dock ses att de yngre tenderade att svara i 

mindre utsträckning än de äldre. Där studien jämförde antal träningar per vecka samt antal 

idrotter per vecka var bortfallet mer utspritt även om de som tränade mer och utövade fler 
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idrotter tenderar att svara i större utsträckning. 

 

Validitet och reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas i stort tillförlitlighet, både på arbetet i sin helhet men även på, som i 

detta fall, frågorna i enkäten. I teorin ska därför samma frågor ge liknande resultat vid olika 

tillfällen (Trost, 2007). Med validitet menas vidare att mäta det som studien avser att mätas 

(Bell, 2006). Frågorna i enkäten är konstruerade på ett så lättförståeligt sätt som möjligt för att 

passa den unga målgruppen och därigenom undvika missförstånd. Det kan exemplifieras 

genom att korta frågeformuleringar föredrogs och att ett lättförståeligt språk användes. Vad 

som även togs i beaktande var att inte använda sig av negationer som ordet “inte” i 

alternativen. Detta leder sannolikt till mer sanningsenliga svar där respondenterna förstått 

frågan på ett mer riktigt och precist sätt (Trost, 2007). 

 

Vissa praktiska problem som kan inträffa vid användning av enkät som metod är om enkäten 

inte är tillräckligt tydlig så kan missförstånd lätt ske, vilket hade påverkat studiens validitet 

och reliabilitet. För att undvika detta problem utfördes en pilotstudie för att se om frågorna 

tolkades på samma sätt varje gång samt ifall frågorna besvarades på ett korrekt sätt. När 

pilotstudien var genomförd fann vi en del frågor som missuppfattades och/eller misstolkades 

varpå enkäten förbättrades och gjordes än mer lättläst och lättförstådd, detta genom mer 

utförliga beskrivningar och bättre valda ord som ungdomarna skulle förstå. Externa personer 

ombads även granska och kontrollera enkäten i stort samt hur de tolkade varje fråga. Dessa 

personer var handledare samt personer med erfarenhet vid universitetsstudier och enkäter. 

Genom detta kunde frågorna förändras vid behov och formuleras så att de passade in och på 

så sätt kunna besvara studiens huvudsakliga syfte. Det leder i sin tur att studiens validitet ökar 

då frågorna är väl genomarbetade. 

 

Genom att använda kryssfrågor där respondenterna endast behöver ringa in eller fylla i en 

siffra görs enkäten mer lättbesvarad vilket minskar risken för ett internt bortfall. Alternativen i 

enkäten är grundade i tidigare forskning inom området, detta för att undvika förutfattade 

meningar samt kunna bidra med ny kunskap till forskningsfältet. De öppna frågorna användes 

i enkäten för att få svar som respondenterna tänkt ut på egen hand och därmed inte påverkas 

av alternativ som är konstruerade av forskarna. Detta genererar samtidigt ärligare svar då det 
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är svårare att svara på ett sätt de tror är önskvärt som till exempel i frågor där de ska bedöma 

hur mycket dem själva instämmer i vissa frågor. Fördelar som sågs med öppna frågor var att 

vi kunde täcka in saker som annars hade förbisetts vid ett användande av enbart 

alternativfrågor. Även om det fanns “Annat” som alternativ såg vi genom pilotstudien att de 

flesta valde att undvika detta och istället enbart fylla i de alternativ som fanns. 

 

Ett lågt bortfall och nog många insamlade enkäter var väsentligt för att kunna dra slutsatser, 

statistiska samband samt stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. För att införliva detta 

bedömdes att utdelning av enkäterna vara det bästa tillvägagångssättet. Ett för högt bortfall 

och därmed för få insamlade enkäter, är även ett problem som kan uppstå, vilket hade medfört 

att studiens reliabilitet försämras. För att upprätthålla studiens reliabilitet valdes därför det 

tidigare nämnda tillvägagångssättet. Att dela ut och närvara vid utdelning av enkäterna menar 

Eliasson (2006) höjer svarsfrekvensen avsevärt, med enda nackdelen att de svarande kan 

påverkas av forskarens närvaro. Vid utdelningen av enkäterna fanns därför “båda forskarna” 

tillgängliga för eventuella frågor och reda ut missförstånd som kunde finnas, detta skedde på 

en viss distans för att inte stressa eller påverka respondenternas svar. Närvaron av forskarna 

var även viktig för att se till att ungdomarna svarade utifrån vad de själva tyckte och tänkte 

och inte vad deras lagkamrater svarade. 

 

Vad som även kan påverka studiens reliabilitet är att till exempel en händelse på träningen 

påverkade deras uppfattning (Trost, 2007). Därför genomfördes utdelningen i hög 

utsträckning innan ett träningstillfälle vid besöken. Dock infann sig vissa svårigheter på grund 

av tidsbrist hos tränare och utövare, som har begränsad tid till träning och ungdomarna 

ansluter till träningen just innan den ska börja. Så i vissa fall var vi tvungna att dela ut enkäter 

även efter träningar. Detta kan haft en negativ inverkan på de svar som gavs i enkäten, till 

exempel kan många av utövarna haft bråttom hem efter träningen, föräldrar som väntade med 

skjuts, trötta och inte orkar bry sig om att svara utförligt på de öppna frågorna. På så sätt kan 

studiens reliabilitet sjunkit på grund av enkätens tidsmässiga utdelning. Vi bedömer dock att 

vid de flesta fall kunde respondenterna sitta i lugn och ro och fylla i enkäterna utan andra 

faktorer som påverkade deras svarsfrekvens och individuella svar. 
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Etiska överväganden 

 

De etiska principer som togs i beaktande vi utformandet och utförandet av denna studie var: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet [VR], 2002) och hur dessa beaktades i studien beskrivs nedan. 

 

Tränarna vid föreningarna som var delaktiga i studien kontaktades via telefon och blev 

informerade om studiens syfte, att det var ett samarbete med Västerbottens Idrottsförbund och 

att det innefattade en enkätutdelning. Det som även framkom av samtalen var att deltagandet i 

studien var helt frivilligt och att flickorna när som helst kunde avbryta samarbetet. Att 

respondenternas svar och deltagande är helt konfidentiella och att resultaten inte kommer att 

användas till något annat än själva studien var även en av de punkter som togs upp. 

Föräldrarna kontaktades dock inte till de deltagare som var under 15 års ålder, detta 

beslutades då enkäterna inte innehåller frågor av etisk känslig karaktär. Detta informerades 

vidare från tränare till idrottarna, men informationen delgavs även vid själva utdelandet och 

insamlandet av enkäterna. Kontaktinformation lämnades även i fall de skulle ha frågor kring 

enkäten eller studien i stort. 

 

Metoddiskussion 

 

Tydligheten i enkäten har vissa svagheter, då det visade sig att två av frågorna uppfattades 

som en och samma fråga och blev på så sätt en bidragande faktor till det inre bortfallet i 

studien. Detta har kunnat lösas genom att förändra själva frågorna, men även genom att 

förklara för respondenterna på plats om själva skillnaden i frågorna. Ett försök till att visa 

skillnaden var att ha olika svarsalternativ, vilket kunde utförts ännu tydligare, då skillnaden 

inte blev tillräckligt utifrån bortfallsanalysen. 

 

Vid insamlandet av enkäterna och sammanställandet av resultatet sågs att de öppna frågorna 

gav mer värdefull data än väntat. Vad som kunde ha förändrats i den empiriska delen av 

metoden är att enkäterna kunde kompletterats med intervjuer. Detta för att kunna diskutera 

och föra en dialog kring intressanta ämnen som uppkommer och på så sätt få en djupare 

förståelse och komma ännu längre med givande resultat. Med en begränsad tid vid 

genomförandet bedömdes att intervjuerna var tvungna att uteslutas då detta upptäcktes i ett 

sent skede av studien. Dock skulle detta vara intressant att genomföra för vidare forskning 
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Resultat/Analys 

 

Vid analysen av resultatet har jämförelser skett inom tre olika typer av grupper. Grupperna 

som använts är: 

 

- Åldersgrupper, där en jämförelse skett mellan yngre (13-14,) och äldre (15-18). Antal yngre: 

52 respektive äldre: 34. 

 

- Träningsnivå, där en jämförelse skett mellan de som tränar tre eller färre gånger med de som 

tränar tre eller fler gånger per vecka. Antal färre: 44 respektive fler: 42. 

 

- Antal idrotter, där en jämförelse skett mellan de som utövar en idrott med de som utövar två 

eller fler idrotter. Antal en idrott: 40 respektive två eller fler: 46. 

 

Tre olika jämförelser kommer här nedan presenteras på varje individuell fråga och för varje 

jämförelsegrupp, detta i tabeller baserade på procent. 

Motiv till idrottande 

 

För att få ett perspektiv på vad som är viktigt för flickor, tillfrågades dem vad som är de 

största motiven till att de utövar sina idrotter (se tabell 2, 3, 4). De tre största motiven totalt 

sett för alla individer var “Det är roligt”, “För att må bra” samt “Att träna hårt”. Dessa motiv 

klassades som inre motiv och var mest frekvent valda gällande flickornas idrottande. Det yttre 

motivet som kunde ses som mest viktigt var “Kompisar utövar idrotten”. Baserat på detta kan 

det tolkas att de inre motiven är de som är av mest betydelse totalt sett för alla individer, att 

respondenterna framför allt idrottar för sin egen skull men även för den sociala 

samhörigheten. 
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För att påvisa skillnader mellan åldersgrupperna och vad som ansågs viktigt presenteras en 

tabell nedanför. 

 

TABELL 2. Jämförelse kategori åldersgrupper. Procentuell fördelning över motiv till att 

idrotta. (Y) = Yttre motiv, (I) = Inre motiv. 

Alternativ Yngre Äldre 

(Y)Föräldrar utövat idrotten 12,7 9,1 

(I)Det är roligt 100 100 

(Y)Syskon utövar idrotten 6,4 12,1 

(I)Gillar att träna hårt 40,4 57,6 

(Y)Kompisar utövar idrotten 48,9 33,3 

(Y)Idoler utövar idrotten 6,4 0 

(I)För att må bra 70,2 81,8 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=80. 
 
Det fanns inga statistiskt säkerställda signifikanta skillnader mellan de yngres och äldres 

uppfattningar gällande de främsta motiven till att idrotta (se tabell 2). En slutsats gällande 

avsaknad av skillnader mellan åldersgrupperna kan dock ej uteslutas. Detta då skillnader kan 

avläsas även om de inte är så pass stora att de är signifikanta. En trend som istället kan ses är i 

det tredje främsta motivet där den yngre gruppen har ”Kompisar utövar samma idrott” medan 

den äldre gruppens motiv är ”Gillar att träna hårt”. Slutsatser kring detta är att trots de yngres 

motiv “Gillar att träna hårt” så är den sociala faktorn desto viktigare, tvärtemot kan ses 

gällande den äldre åldersgruppen. 
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För att påvisa skillnader mellan träningsgrupperna och vad som ansågs som viktigt 

presenteras en tabell nedanför. 

 

TABELL 3. Jämförelse kategori träningsmängd. Procentuell fördelning över motiv till att 

idrotta. (Y) = Yttre motiv, (I) = Inre motiv. 

Alternativ Färre träningar Fler träningar 

(Y)Föräldrar utövat idrotten 15,4 7,3 

(I)Det är roligt 100 100 

(Y)Syskon utövar idrotten 7,7 9,7 

(I)Gillar att träna hårt* 38,5 56,1 

(Y)Kompisar utövar idrotten 48,7 36,6 

(Y)Idoler utövar idrotten 2,5 4,9 

(I)För att må bra 76,9 73,1 

* = p<0,01 
I denna fråga var n=80. 
 

Resultatet visar att de som tränar färre gånger i veckan anser att kompisar är viktigare motiv 

än att träna hårt (se tabell 3). De som tränar fler gånger tycker att ”Gillar att träna hårt” är 

viktigt medan de som tränar färre gånger anser att kompisarnas utövande inom idrotten är 

viktigare. Denna skillnad visade sig vara signifikant, vilket kan tyda på att de som tränar 

mycket gör det för själva träningens skull och på grund av en vilja att ta ut sig maximalt. 
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För att påvisa skillnader mellan idrottsgrupperna och vad som ansågs som viktigt presenteras 

en tabell nedanför. 

 

TABELL 4. Jämförelse kategori antal idrotter. Procentuell fördelning över motiv till att 

idrotta. 

Alternativ En idrott Fler idrotter 

Föräldrar utövat idrotten 11,4 8,9 

Det är roligt 100 100 

Syskon utövar idrotten 11,4 6,7 

Gillar att träna hårt 40 53,3 

Kompisar utövar idrotten 42,9 42,2 

Idoler utövar idrotten 2,9 4,4 

För att må bra 77,1 73,3 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=80. 
 

Vid jämförelsen mellan de som utövar en idrott respektive fler idrotter visade det sig att båda 

grupperna har liknande motiv till att de utövar sin idrott (se tabell 4). Den skillnaden som 

fanns var att de som utövar fler idrotter i större utsträckning “Gillar att träna hårt”, dock fanns 

ingen signifikant skillnad. Detta kan liknas med resultatet från tabell 3, dock är skillnaden inte 

lika stor samt att dessa grupper uppskattar det sociala “Kompisar utövar idrotten” i lika stor 

grad. En tendens som då kan ses är att kompisar har lika stor betydelse för de idrottande 

flickorna oavsett i fall de utövar en eller flera idrotter. 

 

Resultat av alternativet ”Annat”, N=5: ”För att bli bättre” var ett av de egna motiven till den 

största anledningen att utöva idrott. Andra motiv som även framkom var ”Träffa folk”, ”För 

att bli bra”, ”För att jag tycker det är kul att ha fritidsaktiviteter” samt ”Jag gillar hästar”. Att 

utvecklas kan här ses som viktigt för flickorna och själva rekreationen, men även det sociala 

med djur och människor ses som en vital del. Detta kan kopplas till tabellen där det sociala 

och känslan av att ha roligt var viktiga delar. Resultatet i sin helhet går dock ej att dra några 

större slutsatser ifrån på grund av den låga svarsfrekvensen. 
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Det bästa med idrotten 

 

Kategorisering inre och yttre motiv med vad som är det bästa med idrotten. N=69. 

Utifrån öppna frågan ”Vad är det bästa med idrott?”, som 69 respondenter besvarade, kunde 

det utläsas att de inre motiven var de som kom att spela störst roll för flickornas idrottande. 

Detta exemplifieras genom att uttrycken ”Ha roligt”, ”Må bra” och ”Att utvecklas som 

person” återfanns i stor grad av alla enkätsvar där flickorna fick skriva fritt. Då några av 

respondenterna skrev saker som gjorde att båda dessa kategorier var det bästa med idrotten, 

medför det att den totala summan blir mer än antalet som svarade på frågan. 

 

- Inre (N=60): Nedan följer två exempel på hur två flickor uttryckte sig om vad som är det 

bästa med idrott: “Att man har så roligt att man mår bra då man utövar det och kroppen och 

sinnet mår bättre om man rör på sig lagomt” och ”… att man får komma ut i friska luften och 

att man får känna att man är stark och i bra kondition. Dessutom kan man få bättre självkänsla 

och självförtroende”. Den senare är inget som är statistiskt säkerställt bland flera respondenter 

utan visar bara att det finns andra motiv än “ha roligt” och “må bra”. 

 

- Yttre (N=32): Att träffa kompisar, känna gemenskap och lagkänsla är en stor del av de yttre 

faktorerna som kunde utläsas. Resultaten visade här att en social tillvaro inom 

föreningsidrotten var viktigt för flickorna vilket exemplifieras genom “Att man får träffa sina 

kompisar och ha kul, att man ständigt blir bättre, att man håller sig i bra form och att få vinna” 

samt ”… att träna tillsammans i ett lag och tillsammans med kompisar”. 

 

Flertalet av respondenterna svarade på de öppna frågorna. Det bortfall som dock förekom var 

17 till antalet vilket kan leda till att just detta resultat kan vara en aning missvisande. Det är 

hur som helst väsentligt att belysa specifika åsikter då detta kan vara något som återfinns hos 

flertalet individer, bara det att dessa inte skrivit ner det. Resultatet kan istället visa tendenser 

till vad flickorna anser vara viktigt för deras idrottande, utan att få svar från alla. De svar som 

dock framkom från de öppna frågorna är intressanta på så vis att de är respondenterna själva 

som svarat utan påverkan från styrda alternativ. 
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Tränarnas påverkan 

 

För att få ett perspektiv på vad som är viktigt för flickor tillfrågades dem vad som tränarna bör 

tänka på i sitt agerande (se tabell 5, 6, 7). De tre viktigaste påståendena totalt sett för alla 

individer var “Motivera mig för att kunna förbättras”, “Motivera mig när det går dåligt” samt 

“Uppmuntra vid tävlingssituationer”. Resultaten visar att det främsta tränarna kan göra är att 

motivera och uppmuntra, vilket kan betyda att tränare bör ha kunskap kring detta så att de kan 

motivera och uppmuntra individer på rätt sätt. 

 

För att påvisa skillnader mellan åldersgrupperna och vad som ansågs som viktigt att tränarna 

gör presenteras en tabell nedanför. 

 

TABELL 5. Jämförelse kategori åldersgrupper. Procentuell fördelning över önskan om hur 

tränarna ska agera. 

Alternativ Yngre Äldre 

Motivera mig för att kunna förbättras 91,7 93,8 

Ha förståelse om jag missar en träning 18,8 6,3 

Uppmuntra vid tävlingssituationer 50 53,1 

Motivera mig när det går dåligt* 79,1 90,6 

Låta mig påverka mitt idrottande 33,3 31,3 

Ha förståelse att skolan är viktig 22,9 18,8 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=80. 
 

Nämnvärt i den här tabellen är att båda åldersgrupperna följer samma mönster i vad som är 

mest viktigt och varje påstående hamnar på samma placering. Störst skillnad mellan dessa 

åldersgrupper och som även är en signifikant skillnad var påståendet ”Motivera mig när det 

går dåligt” där den äldre gruppen fann det mer viktigt än den yngre (se tabell 5). Den 

signifikanta skillnaden kan innebära ett större behov att bli motiverad hos de äldre, att de 

äldre har en högre tendens till avhopp på grund av motivationsbrist när det går sämre. Det blir 

således viktigt för tränare och ledare att ta detta resultat i beaktande.  
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För att påvisa skillnader mellan träningsgrupperna och vad som ansågs som viktigt att 

tränarna gör presenteras en tabell nedanför. 

 

TABELL 6. Jämförelse kategori träningsmängd. Procentuell fördelning över önskan om hur 

tränarna ska agera. 

Alternativ Färre träningar Fler träningar 

Motivera mig för att kunna förbättras 92,5 92,5 

Ha förståelse om jag missar en träning 15 12,5 

Uppmuntra vid tävlingssituationer 47,5 55 

Motivera mig när det går dåligt 80 87,5 

Låta mig påverka mitt idrottande 35 30 

Ha förståelse att skolan är viktig 22,5 20 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=80. 
 

Denna jämförelse visade inga skillnader då alternativen fick samma placering i båda 

grupperna, dock var det vissa skillnader i andelen som valt varje alternativ. Störst skillnad var 

det i alternativen “Uppmuntra vid tävlingssituationer” och “Motivera mig när det går dåligt” 

(se tabell 6). I de ovan nämnda alternativen tyckte flickorna som tränade fler gånger att dessa 

var viktigare i jämförelse med de som tränade färre antal gånger. De som tränade färre gånger 

per vecka prioriterade istället att “Ha förståelse att skolan är viktig”, “Ha förståelse om jag 

missar en träning” samt “Låta mig påverka mitt idrottande”. Detta tyder på en tendens att 

själva idrottandet blir viktigare för de som tränar fler gånger per vecka medan till exempel 

skolan och övrig fritid blir viktigare för de som tränar färre gånger. 
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För att påvisa skillnader mellan idrottsgrupperna och vad som ansågs som viktigt att tränarna 

gör presenteras en tabell nedanför. 

 

TABELL 7. Jämförelse kategori antal idrotter. Procentuell fördelning över önskan om hur 

tränarna ska agera. 

Alternativ En idrott Fler idrotter 

Motivera mig för att kunna förbättras 94,3 91,1 

Ha förståelse om jag missar en träning 11,4 15,5 

Uppmuntra vid tävlingssituationer 48,6 53,3 

Motivera mig när det går dåligt 82,9 84,4 

Låta mig påverka mitt idrottande 34,3 31,1 

Ha förståelse att skolan är viktig 20 22,2 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=80. 
 

Även denna tabell visar på att inga signifikanta skillnader kan utläsas. De små skillnaderna 

mellan grupperna, gällande antal utövade idrotter per vecka, visar på att de har samma 

uppfattning om vad som är viktigt och hur det upplevs. De största skillnaderna som kan ses i 

tabellen är alternativen “Ha förståelse om jag missar en träning” och “Uppmuntra vid 

tävlingssituationer” (se tabell 7). Dessa alternativ ansåg de som utövade fler idrotter var 

viktigare jämfört med de som utövade en idrott. Detta kan således tyda på att flickor som 

utövar fler idrotter anser att tränarna bör vara mer toleranta vid en missad träning. Det kan 

även tyda på att själva uppmuntrandet är viktigare för de som utövar fler idrotter jämfört med 

de som utövar en idrott.  

 

Resultat av alternativet ”Annat” N=2: Faktorer som framkom som viktiga att tränaren gör för 

dig som idrottare var ”Utvecklas inom min idrott” och ”Göra att träningstillfällena blir bra 

och roliga så att man ser träningen som någonting positivt”. Den första kommentaren kan mer 

ses som att det är viktigare för individen att bli bra, vilket kan kopplas till alternativet 

“Motivera mig för att kunna förbättras” i tabellen där båda grupperna ansåg att detta var 

viktigast. Den andra kommentaren är mer för rekreation och att ha roligt. Resultatet i sin 

helhet går dock ej att dra några större slutsatser ifrån på grund av den låga svarsfrekvensen. 
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Föreningars agerande 

 

Syftet med frågan ”Vad tycker du att föreningar ska göra för att fler flickor ska fortsätta 

idrotta?” var att identifiera vad flickorna själva ansåg att föreningar kan göra för att behålla 

fler flickor inom föreningsidrotten (N=65). Ingen kategorisering mellan inre och yttre motiv 

har utförts på denna fråga, då själva frågan baseras på en yttre faktor, det vill säga vad 

förening kan göra. Istället kategoriseras resultaten av frågan utifrån kategorierna “Ledarna” 

och “Föreningarnas struktur”. Några av respondenterna skrev att båda dessa delar hade 

betydelse för deras idrottande, varför den totala summan blir mer än antalet som svarade på 

frågan. 

 

- Ledarna (N=39): Av de 65 som svarat på frågan menade 39 individer att ledarna har stor 

betydelse i vad som kan göras för att färre flickor ska sluta, vilket kan exemplifieras genom 

citatet “Försöka motivera och peppa att fortsätta direkt efter avslutad säsong”. Att motivera 

och peppa kan ses som väldigt viktigt för tränarna att göra utifrån dessa resultat (N=19). Detta 

kan vidare exemplifieras genom “Peppa dem, se till att ha bra sammanhållning i laget, visa att 

det är på skoj och för nöjes skull, även om det är seriöst ibland”. Flera av respondenterna 

poängterade även att ledarna bör se till att träningen ska vara rolig (N=14). “Fortsätta 

motivera och göra roliga lektioner” ansåg en av flickorna vara viktigt för att behålla fler. 

 

- Föreningarnas struktur (N=30): Av de 65 som svarat på frågan tyckte här 30 individer att 

själva föreningen som organisation hade stor betydelse, vilket kan exemplifieras genom 

följande: “Satsa mer på flicklag de flesta satsningar känns som att det görs på pojklag” 

 

Något som utmärkte sig i denna kategori var att föreningen kan delas upp i olika grupper så 

att en grupp är till för dem som vill tävla, vinna och prestera och vara mer seriösa. Medan en 

annan grupp kan vara för dem som vill att träningen fokuserar mer på att ha kul, må bra och 

vara med kompisar och lagkamrater (N=5). Detta kan exemplifieras genom “Jag tror många 

slutar för att det blir för seriöst. Så man kanske ska satsa på lag som sportar bara för att ha kul 

och må bra”. Andra aktiviteter och inte bara själva idrotten tyckte även flickorna var viktigt 

“Åka på t ex läger eller ha typ aktiviteter som filmkväll” (N=5). 
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Hypotetiska orsaker till avhopp från föreningsidrotten 

 

Studien inriktar sig till att studera motiv till fortsatt idrottande, men för att få ytterligare 

perspektiv tillfrågades respondenterna en hypotetisk fråga där de ombads svara på vad som 

skulle kunna få dem att sluta med idrott. Kategorisering inre och yttre motiv gällande 

hypotetiska orsaker till avhopp från föreningsidrotten (N=72). Resultatet visade både inre och 

yttre motiv bland individerna och de yttre motiven var de som var mest frekventa bland 

svaren även om de inre också var betydelsefulla. Några av respondenterna skrev att båda de 

inre och yttre hade betydelse för deras fortsatta idrottande, varför den totala summan blev mer 

än antalet som svarade på frågan. 

 

Yttre (N=57): Bland de yttre motiven som beskrevs var det dessa påverkansfaktorer som var 

mest framträdande: ”Om man skadar sig”, “Om det inte finns kompisar”, ”Skolan och även 

tidsbrist i allmänhet”. Något som utmärkte sig var att pengar och kostnader fanns med bland 

svaren där en individ menade att det är dyrt inom vissa idrotter. För att hålla detta på en 

konfidentiell nivå kan det inte redovisas ett citat här då detta skulle avslöja inom vilken 

förening denna individ idrottar.  Något som en individ svarade vilket stack ut, och inte 

betraktades bland andra individer, inom de yttre motiven var: ”Om nivån mellan mig och 

andra lagkamrater blir för stor så att jag alltid känner att allt jag gör blir fel”. 

 

Inre (N=29): Bland de inre motiven var dessa påverkansfaktorer mest framträdande: ”Om det 

blir tråkigt”, ”Om det går dåligt”, ”Om jag tröttnar” eller ”Motivationsbrist”. Ett citat som en 

individ skrev som visar att närhet till träning inte alltid har stor betydelse var följande: 

”Slutade i tennis för att jag tyckte det var tråkigt och svårt. Har en tennisbana 20 meter från 

mitt hus”. Det visar att närhet till träning har mindre betydelse för just denna individ, då 

denne slutade för att det var tråkigt och svårt och istället började med en annan idrott. 

 

Något som återkom i svaren var att tränaren spelade en viktig roll för flickorna. Detta gällde 

att de ville ha ett visst beteende från tränaren eller andra i deras närhet. Detta exemplifieras 

genom följande: ”Om min tränare slutar tro på mig”, ”Om min tränare tvingar mig att göra 

saker och tävla i en nivå jag inte klarar”, ”Om ingen annan peppar” samt ”Fel tränare”. 

 

 



30 

 

Viktiga faktorer för flickors idrottande 

 

För att ta reda på vad flickorna värdesätter i sitt idrottande tillfrågades de vad som är mest 

viktigt för dem. Jämförelser mellan de olika grupperna genomfördes för att urskilja eventuella 

skillnader (se tabell 8, 9, 10). Vad som var mest viktigt totalt sett över alla individer redovisas 

i en separat kolumn. De tre viktigaste alternativen som kan utläsas i alla grupper var “Det är 

roligt”, “Tränaren är engagerad och bryr sig” och “Kunna utvecklas som idrottare”. Resultatet 

visar på att känslan av att ha roligt är en viktig faktor för flickornas idrottande, vilket även 

identifierats i de tidigare frågorna. Men vad som även kan utläsas är att tränarnas beteende är 

en viktig faktor samt att flickorna uppvisar en vilja att förbättras inom idrotten. Detta resultat 

kan således riktas till tränarna då de ska få flickorna att uppfatta idrotten som ett roligt inslag 

genom att engagera och bry sig samt se till att varje individ utvecklas. 

 

För att påvisa skillnader mellan åldersgrupperna och vad flickorna instämmer med presenteras 

detta i en tabell nedanför. 

 

TABELL 8. Jämförelse kategori åldersgrupper. Medelvärde (skala 1-4) över instämmande 

med vad som är viktigt för idrottandet. 

Alternativ fråga 9 Yngre Äldre Totalt 

Det är roligt 3,96 3,97 3,97 

Tränaren är engagerad och bryr sig 3,87 3,97 3,9 

Kunna utvecklas som idrottare 3,87 3,94 3,9 

Tränaren är rättvis 3,73 3,82 3,77 

Alla får delta i tävlingssituationer 3,6 3,27 3,44 

Det är lagomt många träningar 3,49 3,33 3,41 

Träningstider som passar mig 3,31 3,33 3,32 

Tid för skolarbete 3,32 3,24 3,29 

Det finns tävlingsmoment 3,17 3,33 3,25 

Jag har många kompisar i laget 3,4 2,79 3,2 

Träna med de som är lika bra 3,04 2,91 3 

Tid för flera idrotter 3,06 2,79 2,93 

Kompisar utövar samma idrott 2,82 2,3 2,56 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=85. 
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Vid fråga 9 skulle respondenterna beakta och ranka hur mycket de instämmer i ett antal 

påståenden från 1-4, 1 = instämmer inte alls och 4 = instämmer helt. 

 

Den tydligaste skillnaden i resultatet är att de yngre skattar ”Kompisar utövar samma idrott” 

och ”Jag har många kompisar i laget” högre vid en jämförelse med den äldre gruppen. Dock 

hade de båda åldersgrupperna ”Kompisar utövar samma idrott” som det påstående som var 

minst viktigt för deras idrottande (se tabell 8). En annan skillnad som kan utläsas är att de 

äldre skattar “Tid för flera idrotter” högre i jämförelse med de yngre. Detta resultat kan 

således tyda på att de yngre flickorna är i högre grad beroende på att kompisarna finns 

tillgängliga vid utövandet av idrotten samt att den sociala faktorn har betydelse i fall de ska 

fortsätta med idrotten eller inte. De äldre skattar istället tidsfaktorn som viktig för att kunna 

utöva fler idrotter. Inga signifikanta skillnader kunde utläsas från denna tabell, vilket gör att 

skillnaderna mer ska ses som tendenser. 
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För att påvisa skillnader mellan träningsgrupperna och vad flickorna instämmer med 

presenteras detta i en tabell nedanför. 

 

TABELL 9. Jämförelse kategori träningsmängd. Medelvärde (skala 1-4) över instämmande 

med vad som är viktigt för idrottandet. 

 

Alternativ fråga 9 Färre träningar Fler träningar Totalt 

Det är roligt 3,95 3,98 3,97 

Tränaren är engagerad och bryr sig 3,91 3,9 3,9 

Kunna utvecklas som idrottare 3,88 3,9 3,9 

Tränaren är rättvis 3,79 3,74 3,77 

Alla får delta i tävlingssituationer 3,5 3,4 3,44 

Det är lagomt många träningar 3,5 3,36 3,41 

Träningstider som passar mig 3,37 3,26 3,32 

Tid för skolarbete 3,29 3,29 3,29 

Det finns tävlingsmoment 3,19 3,29 3,25 

Jag har många kompisar i laget 3,24 3,07 3,2 

Träna med de som är lika bra 3,05 2,93 3 

Tid för flera idrotter 2,63 3,24  2,93 

Kompisar utövar samma idrott 2,5 2,64  2,56 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=85. 
 

Vid fråga 9 skulle respondenterna beakta och ranka hur mycket de instämmer i ett antal 

påståenden från 1-4, 1 = instämmer inte alls och 4 = instämmer helt. 

 

Störst skillnader fanns i påståendena “Tid för flera idrotter” och “Jag har många kompisar i 

laget”. Skillnaderna var dock inte signifikanta varför detta ej går att dra större slutsatser kring, 

utan endast tendenser kan ses att det skiljer sig mellan grupperna. De som tränar fler gånger 

per vecka anser det också vara viktigt att ha tid för flera idrotter, vilket kan ses som logiskt. 

De som tränar färre gånger per vecka anser det vara viktigare att det finns många kompisar i 

laget, vilket kan betyda att det sociala är viktigare i den gruppen än för de som tränar mer och 

fler gånger. 
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För att påvisa skillnader mellan idrottsgrupperna och vad flickorna instämmer med 

presenteras detta i en tabell nedanför. 

 

TABELL 10. Jämförelse kategori antal idrotter. Medelvärde (skala 1-4) över instämmande 

med vad som är viktigt för idrottandet. 

 

Alternativ fråga 9 En idrott Fler idrotter Totalt 

Det är roligt 4 3,93 3,97 

Tränaren är engagerad och bryr sig 3,85 3,96 3,9 

Kunna utvecklas som idrottare 3,92 3,87 3,9 

Tränaren är rättvis 3,74 3,79 3,77 

Alla får delta i tävlingssituationer 3,35 3,52 3,47 

Det är lagomt många träningar 3,47 3,37 3,41 

Träningstider som passar mig 3,26 3,37 3,32 

Tid för skolarbete 3,28 3,29 3,29 

Det finns tävlingsmoment 3,33 3,15 3,25 

Jag har många kompisar i laget 3,09 3,22 3,2 

Träna med de som är lika bra 3,03 2,96 3 

Tid för flera idrotter* 2,59 3,26 2,93 

Kompisar utövar samma idrott 2,3 2,8 2,59 

* = p<0,01 
I denna fråga var n=85. 
 

Vid jämförelse mellan de som utövar en idrott och fler idrotter kunde denna signifikanta 

skillnad ses; ”Tid för flera idrotter”, där de som redan utövar flera idrotter tyckte det var 

viktigare än vad den andra gruppen gjorde (se tabell 10). En slutsats som kan dras av detta är 

att flickorna som utövar fler idrotter även tycker det är viktigt med tiden att kunna göra det, 

vilket kan ses som ett logiskt resultat. En annan skillnad var de som utövar fler idrotter tycker 

det är viktigare att kompisarna utövar samma idrott, denna skillnad var dock inte signifikant. 

Trots den icke signifikanta skillnaden är det viktigt att belysa, då de som utövar fler idrotter 

även betraktar den sociala faktorn som viktigare jämfört med de som utövar en idrott.  

 

Alternativet ”Annat” (N=0), resulterade inte i några svar på denna fråga (fråga 9), varför detta 

inte kan analyseras. 
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Flickornas upplevelser i föreningen 

 

För att ta reda på hur flickorna tyckte det var i sin förening tillfrågades de hur de upplevde att 

det är. Jämförelser mellan de olika grupperna genomfördes för att urskilja eventuella 

skillnader (se tabell 11, 12, 13). Hur högt upplevelserna skattas i föreningen totalt sett över 

alla individer redovisas i en separat kolumn. De tre upplevelser som skattades högst gällande 

hur det är i föreningen totalt sett över alla grupper är “Det är roligt”, “Tränaren är engagerad 

och bryr sig” och “Jag kan utvecklas som idrottare”. Vad som är roligt är olika för olika 

individer och i denna fråga kan olika påståenden leda till en lustfylld idrott. De upplever att 

“Tränaren är engagerad och bryr sig” vilket kan göra att själva idrotten känns roligare. 

Detsamma gäller alternativet “Jag kan utvecklas som idrottare” där även detta kan göra 

idrotten i sig roligare om det finns en utvecklingskurva för individen ifråga. 

 

För att påvisa skillnader mellan åldersgrupperna och vad flickorna instämmer med presenteras 

detta i en tabell nedanför. 

 

TABELL 11. Jämförelse kategori åldersgrupper. Medelvärde (skala 1-4) över instämmande 

med vad som är viktigt för idrottandet. 

Alternativ fråga 10 Yngre Äldre Totalt 

Det är roligt 3,89 3,96 3,92 

Tränaren är engagerad och bryr sig 3,78 3,97 3,88 

Jag kan utvecklas som idrottare 3,73 3,72 3,73 

Tränaren är rättvis 3,64 3,76 3,7 

Alla får delta i tävlingssituationer 3,69 3,66 3,68 

Träningstider som passar mig 3,53 3,41 3,5 

Jag har många kompisar i laget 3,64 3,28 3,5 

Tid för skolarbete 3,42 3,45 3,44 

Det är lagomt många träningar 3,47 3,31 3,39 

Tid för flera idrotter 3,26 3,41  3,2 

Kan träna med de som är lika bra 3,24 3,34 3,29 

Vinna är viktigt för tränaren 2,4 2 2,2 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=74. 
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Vid fråga 10 skulle respondenterna beakta och ranka hur mycket de instämmer i ett antal 

påståenden från 1-4, 1 = instämmer inte alls och 4 = instämmer helt. 

 

Åldersgrupperna skiljer sig inte nämnvärt gällande hur de uppfattar att det är i föreningen. De 

största skillnaderna fanns emellertid i alternativen “Tränaren är engagerad och bryr sig”, “Jag 

har många kompisar i laget” samt “Vinna är viktigt för tränaren”. De äldre upplevde i större 

utsträckning att tränaren var engagerad än de yngre. De yngre upplevde i större utsträckning 

att det hade många kompisar i laget och att även att vinna var viktigt för tränaren i laget. 

Skillnaderna är så pass små och inte signifikanta att några slutsatser dras ej av dessa 

skillnader. Det som kan ses är tendenser att tränarna är mer på allvar i de äldre grupperna än 

de yngre i och med att de äldre upplever dem mer engagerad där (se tabell 11). 

 

För att påvisa skillnader mellan träningsgrupperna och vad flickorna instämmer med 

presenteras detta i en tabell nedanför. 

 

TABELL 12. Jämförelse kategori träningsmängd. Medelvärde (skala 1-4) över instämmande 

med vad som är viktigt för idrottandet. 

Alternativ fråga 10 Färre träningar Fler träningar Totalt 

Det är roligt 3,89 3,94 3,92 

Tränaren är engagerad och bryr sig 3,79 3,91 3,85 

Jag kan utvecklas som idrottare 3,66 3,8 3,73 

Tränaren är rättvis 3,64 3,74 3,7 

Alla får delta i tävlingssituationer 3,59 3,77 3,68 

Jag har många kompisar i laget 3,38 3,63 3,5 

Träningstider som passar mig 3,44 3,55 3,5 

Tid för skolarbete 3,44 3,43  3,44 

Det är lagomt många träningar 3,24 3,59 3,39 

Tid för flera idrotter 3,34 3,29 3,32 

Kan träna med de som är lika bra 3,31 3,26 3,29 

Vinna är viktigt för tränaren 2,31 2,17 2,2 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=74. 
 

Vid fråga 10 skulle respondenterna beakta och ranka hur mycket de instämmer i ett antal 
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påståenden från 1-4, 1 = instämmer inte alls och 4 = instämmer helt. 

 

Mellan grupperna som tränar fler respektive färre gånger per vecka fanns inga signifikanta 

skillnader som går att dra några slutsatser från. De tre största skillnaderna var dock i 

alternativen “Det är lagomt många träningar” och “Jag har många kompisar i laget” (se tabell 

12). De som tränar fler gånger per vecka upplevde i större utsträckning både att det är lagomt 

många träningar samt att de har många kompisar i laget. Skillnaden, som ändå är liten samt att 

båda grupperna upplever att det är lagomt många träningar, kan bero på att det antingen är för 

få eller för många träningar enligt vad varje individ vill. Att de som tränar fler gånger per 

vecka upplever att det finns många kompisar i laget kan bero på att de idrottar för det sociala 

och det kan vara det viktigaste. Detta är dock bara tendenser och kan inte bedömas som sant 

för någon större population. 

 

För att påvisa skillnader mellan idrottsgrupperna och vad flickorna instämmer med 

presenteras detta i en tabell nedanför. 

 

TABELL 13. Jämförelse kategori antal idrotter. Medelvärde (skala 1-4) över instämmande 

med vad som är viktigt för idrottandet. 

Alternativ fråga 10 En idrott Fler idrotter Totalt 

Det är roligt 3,97 3,87 3,92 

Tränaren är engagerad och bryr sig* 3,74 3,95 3,85 

Jag kan utvecklas som idrottare 3,66 3,79 3,73 

Tränaren är rättvis 3,63 3,74 3,7 

Alla får delta i tävlingssituationer 3,6 3,74  3,68 

Jag har många kompisar i laget 3,37 3,62 3,5 

Träningstider som passar mig 3,42 3,54 3,5 

Tid för skolarbete 3,26 3,59 3,44 

Det är lagomt många träningar 3,27 3,45 3,39 

Tid för flera idrotter 3,15 3,47 3,32 

Kan träna med de som är lika bra 3,37 3,21 3,29 

Vinna är viktigt för tränaren 2,13 2,33 2,2 

* = p<0,05 
I denna fråga var n=74. 
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Skillnaderna över hur flickorna i respektive kategori tycker det är i föreningen är relativt små. 

En signifikant skillnad som dock kunde ses var i påståendet ”Tränaren är engagerad och bryr 

sig”, där de som utövar två eller fler idrotter i större utsträckning upplevde att tränaren var 

engagerad. Skillnaden kan bero på att de som utövar fler idrotter har olika tränare och har 

därmed möjligheten att jämföra mellan dessa. Trots skillnaden bedömer båda grupperna att 

tränaren eller tränarna är engagerad inom den idrott de utövade vid enkättillfället. 

Mindre skillnader som kunde utläsas är bland annat inom påståendena ”Tid för skolarbete” 

och ”Tid för flera idrotter”, här fanns dock inga signifikanta skillnader. 

 

Resultat av alternativet ”Annat” N = 1: En av respondenterna upplevde att ”Det är för lite 

träningar” när hon idrottar i sin förening. Detta kan ses som en motsägelse mot vad tabellerna 

(tabell 11; 12; 13) visar, där respondenterna i hög grad ansåg det vara lagomt många 

träningar. Resultatet i sin helhet går dock ej att dra några större slutsatser ifrån på grund av 

den låga svarsfrekvensen. 

 

För att påvisa skillnader och vad som är viktigt mellan hur flickorna totalt tycker det ska vara 

och hur de upplever att det är i föreningen, presenteras detta i en tabell nedanför. 

 

TABELL 14. Visar vilka faktorer som rankades högst gällande hur de vill det ska se ut samt 

nuläget. 

Ranking Vill att det ska vara Medel Så här upplevs det idag Medel 

1 Roligt 3,96 Roligt 3,92 

2 Tränaren är engagerad 3,91 Tränaren är engagerad 3,85 

3 Utvecklas 3,89 Utvecklas 3,73 

4 Tränaren är rättvis 3,76 Tränaren är rättvis 3,67 

5 Alla får delta 3,47 Alla får delta 3,67 

6 Lagomt många träningar 3,43 Kompisar i laget 3,5 

7 Passande träningstider 3,32 Passande träningstider 3,48 

8 Finns tid för skolarbete 3,29 Finns tid för skolarbete 3,43 

9 Kompisar i laget 3,1 Lagomt många träningar 3,33 

10 Finns tid för fler idrotter 2,9 Finns tid för fler idrotter 3,31 

11 Träna med de som är lika bra 2,85 Träna med de som är lika bra 3,29 

* = p<0,05 
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För att se vad flickorna upplever och hur de tycker det är i deras föreningar i stort har vi 

jämfört frågorna som tar upp flickornas upplevelser respektive erfarenheter i föreningen (se 

tabell 14). I de fem främsta faktorerna tycker flickorna att verkligheten ser ut som de önskar 

det ska vara. “Roligt”, “Tränaren är engagerad”, “Utvecklas”, “Tränaren är rättvis” samt “Alla 

får delta” är de fem viktigaste faktorerna för flickorna totalt sett och dessa upplevs även inom 

föreningarna. Inga signifikanta skillnader identifierades i jämförelserna, de faktorer som dock 

skiljer sig är ”Det är lagomt många träningar” som kom kommer på sjätte plats i hur de vill att 

det ska se ut, medan de rangordnar denna faktor lågt i hur de upplever densamma. Detta kan 

betyda att de är missnöjda med hur många träningar som finns per vecka och kan vara både 

för få eller för många. Siffrorna menar ändå att de är relativt nöjda då medelvärdet ligger på 

den positiva sidan. Tabellen visar att respondenterna finner tid för andra idrotter och tid för 

skolarbete vilket således bevisar att idrotten i sig inte är en tidsbegränsande faktor. En annan 

skillnad som kan ses är att flickorna finner “kompisar i laget” som en mindre viktig del 

jämfört med flera andra faktorer när de idrottar, men upplever att det finns tillräckligt med 

kompisar i laget (se tabell 14). Utifrån tabellen kan det ses att flickorna i det stora hela är nöjd 

med hur föreningarna agerar och strukturerar deras idrotter, detta stärks genom att inga 

signifikanta skillnader kunde ses i denna tabell.  

 

Sammanfattande resultat 

Motiv till idrott 

 

Sammanfattningsvis var de tre största motiven till att utöva idrotten totalt sett för alla 

individer “Det är roligt”, “För att må bra” samt “Att träna hårt” och dessa var alla inre motiv. 

En signifikant skillnad som kunde ses var att de flickor som tränar fler gånger ansåg att 

”Gillar att träna hårt” var ett viktigare motiv i jämförelse med de som tränade färre gånger. 

Inga andra signifikanta skillnader kunde utläsas, dock mindre skillnader. Detta visar på att 

flickorna oavsett ålder, träningsmängd, eller hur många idrotter de är aktiva inom är till stor 

del överens om vilka de viktigaste alternativen är för att idrotta.  

 

Bästa med idrotten 

 

Utifrån öppna frågan ”Vad är det bästa med idrott?”, som 69 respondenter besvarade, kunde 

det utläsas att de inre motiven var de som kom att spela störst roll. Detta kunde exemplifieras 

genom att uttrycken ”Ha roligt”, ”Må bra” och ”Att utvecklas som person” identifierades som 
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svar i hög grad. Nästan dubbelt så många av flickorna beskrev inre motiv (N=60) till det bästa 

med idrott jämfört med yttre motiv (N=32). De yttre motiven bestod till större del av sociala 

motiv, som kompisar och lagkamrater. 

 

Tränarnas påverkan 

 

De tre viktigaste påståendena totalt sett för alla individer var “Motivera mig för att kunna 

förbättras”, “Motivera mig när det går dåligt” samt “Uppmuntra vid tävlingssituationer”. 

Motivation och uppmuntran var således för utövarna det viktigaste i ledarnas utförande. Den 

största skillnaden som kunde utläsas i denna fråga och mellan åldersgrupperna var påståendet 

”Motivera mig när det går dåligt” där den äldre gruppen fann det mer viktigt än den yngre. 

Denna skillnad var även signifikant, vilket inget av de andra alternativen var.   

 

Föreningens agerande 

 

På den öppna frågan om vad föreningarna kan göra för att behålla fler flickor inom 

föreningsidrotten, ansåg majoriteten att ledarna/tränarna har större betydelse (N=39) jämfört 

med föreningen i sig (N=30). Att motivera och peppa var viktiga faktorer för ledarna att göra 

för flickornas fortsatta idrottande (N=19), men även se till att träningen upplevs som rolig 

(N=14). Föreningarnas agerande kunde exempelvis förbättras genom fler och större satsningar 

på flicklag samt dela upp flickorna i olika grupper beroende på om de ville prestera och tävla 

eller ha kul och vara med kompisar (N=5). 

 

Hypotetiska orsaker till avhopp från föreningsidrotten 

 

Resultatet från denna öppna fråga som besvarades av 72 respondenter visade både inre 

(N=29) och yttre (N=57) motiv. Bland de yttre motiven var skador och brist på sociala 

relationer mest förekommande, medan i de inre motiven var det exempelvis i fall individen 

tröttnade på idrotten eller om det börjar gå dåligt faktorer till avhopp. Även här visade det sig 

att ledaren/tränaren spelade en viktig roll, detta då flickorna ville ha ett visst beteende från 

tränaren.  
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Viktiga faktorer för flickors idrottande 

 

De tre viktigaste alternativen som kan utläsas i denna fråga inom alla grupper var “Det är 

roligt”, “Tränaren är engagerad och bryr sig” och “Kunna utvecklas som idrottare”. Resultatet 

visar på att känslan av att ha roligt är en viktig faktor för flickornas idrottande, men vad som 

även kan utläsas är att tränarnas beteende är en viktig faktor samt att flickorna uppvisar en 

vilja att förbättras inom idrotten. En signifikant skillnad som kunde ses var “Tid för fler 

idrotter” där de som utövar flera idrotter tyckte det var viktigare jämfört med de som utövar 

en idrott. En annan skillnad som kunde ses var att de yngre flickorna skattade “Kompisar 

utövar samma idrott” i högre grad jämfört med de äldre, dock var inte denna skillnad 

signifikant.  

 

Flickornas upplevelser i föreningen 

 

De tre upplevelser som skattades högst i frågan gällande hur det är i föreningen totalt sett över 

alla grupper är “Det är roligt”, “Tränaren är engagerad och bryr sig” och “Jag kan utvecklas 

som idrottare”. Uppfattningen om att det är roligt i föreningarna och att tränaren är engagerad 

och bryr sig samt flickorna kan utvecklas som idrottare är viktiga faktorer då de också sågs 

som viktiga i frågan “Viktiga faktorer för flickors idrottande”. En signifikant skillnad fanns i 

den här frågan och det var påståendet ”Tränaren är engagerad och bryr sig”, där de som utövar 

två eller fler idrotter i större utsträckning upplevde att tränaren var engagerad. Inga andra 

signifikanta skillnader kunde utläsas i jämförelsen med denna fråga och “Viktiga faktorer för 

flickors idrottande” vilket tyder på att flickorna tycker att föreningarna sköts på ett riktigt sätt. 

 

Sammanfattning samtliga frågor 

 

Både vid de öppna frågorna samt alternativfrågorna dominerade ”Att det ska vara roligt”, 

detta främst för den yngre ålderskategorin. “Att må bra” var även det ett frekvent resultat i de 

båda frågeformerna. De inre motiven var i högre grad viktigare i flickornas idrottande än de 

yttre motiven, dock var det de yttre som dominerade i “Hypotetiska orsaker till avhopp från 

föreningsidrotten” där skador var den vanligaste orsaken. Tränarnas ansågs inneha större 

betydelse än föreningen i sig och de viktigaste tränarna kunde göra var att motivera och 

uppmuntra. Faktorer som föreningarna kunde förbättra var att satsa mer på flickors idrottande 

och dela upp i olika lag beroende på motiv med idrotten. Flickorna upplevde även att 
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föreningarna uppfyllde de tre viktigaste faktorerna för deras idrottande. Ett litet antal 

signifikanta skillnader kunde ses i frågorna, vilket tyder på att jämförelsegrupperna är i stort 

sett överens i de flesta av frågorna. 

 

Diskussion 

 

Analysen av resultatet visar att ett flertal intressanta faktorer och motiv kunde utläsas, även 

signifikanta skillnader kunde utläsas mellan grupperna. För att skapa förståelse kring 

resultatet och vad som är det väsentliga kommer här resultatet diskuteras utifrån olika 

synvinklar samt vad som kan vara orsaken till att det ser ut som det gör. Vad som även blir 

intressant är att diskutera på vilka områden fortsatt forskning är relevant utifrån studiens 

resultat och konklusioner. 

 

Flickors motiv till att fortsätta föreningsidrotta 

 

De största anledningarna till att respondenterna utövar sin idrott är: “För att det är roligt”, “för 

att må bra”. “för att jag gillar att träna hårt” och “mina kompisar utövar samma idrott”. För att 

det är roligt kunde även utläsas som en viktig faktor i öppna frågan: “Vad är det bästa med din 

idrott?”, vilket är i linje med vad Trondman (2005) visat. Trondman visade även att detta 

skiljde sig från pojkarna som idrottade, där prestation var viktigare än själva rekreationen. Att 

utvecklas som person och att må bra var även här en viktig del med idrotten. Att idrotten ska 

vara rolig är på så sätt en viktig del i flickornas idrottande, vilket föreningar bör ta i beaktande 

vid utformning av exempelvis träningar. 

 

Att ha roligt och kul ansåg alla 18 föreningsaktiva ungdomar i en intervjustudie i åldern 15-18 

år vara motiv till att fortsätta idrotta (RF, 2008). Att ha roligt visade dock i studien ha olika 

betydelse för ungdomarna. “För att det är roligt” är därför en komplex mening och svår att 

tyda utifrån alla individer. Utifrån denna studie är det svårt att avgöra vad som är roligt för 

idrottarna, för att detta skulle vara möjligt bör en djupare analys av begreppet roligt göras 

vilket kan vara relevant i en fortsatt forskning. Att kunna anpassa idrotten för varje enskild 

person vore det ultimata, men förmodligen omöjligt att utföra i det verkliga livet. Dock är det 

ändå viktigt att ta i beaktande för varje förening och tränare att känslan av att ha roligt är så 

pass viktigt för flickornas fortsatta idrottande. 
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“Att må bra” visade sig vara ett viktigt motiv, detta motiv fördjupades även av en öppen fråga 

där en av respondenterna påpekade att idrotten kan bidra till en bättre självkänsla och 

självförtroende. Att må bra är självklart även det ett individuellt begrepp, där motiven kan 

skilja sig från olika individer. Men resultatet att må bra i sig kan även tyda på att idrotten är 

en viktig organisation för flickors liv utanför föreningen. Det är allmänt känt att åldern 13-14 

kan vara en känslig period för flickor då det är många stora händelser i den åldern. I fall 

idrottsföreningar då kan fungera som en plats där flickorna kan stärka sin självkänsla och sitt 

självförtroende skulle unga flickor ha lättare att hantera vardagen i allmänhet vilket skulle 

kunna bidra till en ökad fortsättningsgrad inom föreningslivet. Det vill säga om de mår bra, 

har bättre självförtroende och självkänsla och därigenom en bättre vardag, kan de genom detta 

känna att idrotten är en plats där de trivs och vill stanna. Detta i motsats till en plats som är 

jobbig och skapar negativa trender för deras hälsa och välbefinnande vilket skulle öka 

bortfallet från idrotten. På frågan vad som är det bästa med idrott poängterar en respondent på 

vilket sätt hon mår bra av idrotten: “Att man har så roligt att man mår bra då man utövar det 

och kroppen och sinnet mår bättre om man rör på sig lagomt”. 

 

Roligt och må bra räknas som inre motiv och det var även de inre motiven som var mest 

viktigt för flickornas idrottande, både för ålders-, tränings- och idrottsgruppen. Känslor och 

egna viljor som att idrotta för att ha roligt, att må bra och att utvecklas är några av de inre 

faktorer som identifierats bland flickorna. Men även yttre faktorer identifierades, främst 

handlade dessa om kompisarna i laget och lagkänsla. Dessa faktorer överensstämde i alla 

undersökningsgrupper. Förklaringen till att det är de inre faktorerna som dominerar kan bero 

på att flickorna faktiskt utövar idrotterna för deras egen skull och inte för att deras föräldrar 

påverkar dem. Det här ses förstås som ett glädjande resultat, men ska dock ses kritiskt på då 

ett flertal yttre motiv identifierades i de öppna frågorna. Det kan exempelvis även vara lättare 

för respondenterna att se sina egna inre motiv jämfört med till exempel föreningens eller 

tränarens agerande. 

 

Skillnader och likheter mellan flickornas motiv till att idrotta 

 

Vid jämförelse mellan åldersgruppen 13-14 år och 15-18 år fanns inga signifikanta skillnader 

gällande vilka motiv flickorna har till idrottandet. Trots detta kunde vissa trender utläsas, som 

till exempel att den äldre gruppen i högre utsträckning värdesatte att må bra och att träna hårt, 

medan den yngre gruppen uppskattade idrotten mer om kompisar utövade samma idrott. Det 
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här visar att den sociala omgivningen är viktig, framförallt i de yngre åldrarna, vilket även 

Eliasson (2009) belyser i sin intervjustudie om fotbollsutövande ungdomar. Inte att 

förglömma att denna kan vara viktig även ju äldre de idrottande blir, vilket kanske inte 

prioriteras högst inom föreningar i allmänhet. 

 

De signifikanta skillnader som kunde ses i frågan “Vad är den största anledningen till att du 

utövar just din idrott?” var att de som tränade färre träningar ansåg att motivet “För att jag 

gillar att träna hårt” var mindre viktigt i jämförelse med de som tränade fler träningar. Detta 

resultat känns logiskt då ett samband kan finnas att respondenterna tränar fler antal gånger på 

grund av att de gillar att träna hårt. Dock kan det tänkas att en person som tävlar färre gånger 

gör det för att de gillar att träna hårt, men inte lika ofta. 

 

En likhet mellan grupperna, gällande antalet träningar per vecka, var att de utövar idrotten för 

att det är roligt. Skillnaden som kunde ses var att de som tränar färre gånger ansåg att “Mina 

kompisar utövar samma idrott” var viktigare jämfört med de som tränade fler gånger. Dessa 

resultat visar att individen inte behöver tycka att det är viktigare med att det ska vara roligt för 

att träna fler gånger. Men att den sociala miljön är viktigare för de som tränar färre gånger. 

Detta kan relateras till den tidigare forskningen där Patriksson (1987), RF (2004) och Eliasson 

(2009) visat att kompisar är viktiga faktorer för flickornas idrottande och om flickorna 

fortsätter idrotta eller hoppar av. 

 

Alternativet ”Det är roligt” ansågs vara viktigt bland både de som utövar en och flera idrotter. 

Utifrån detta resultat samt att flickorna tycker föreningen och tränarna ska ta hänsyn till att det 

ska finnas tid till att utöva fler idrotter än den verksamma i dennes förening. Blir det då 

väsentligt att diskutera det positiva med utövandet av fler antal idrotter. Detta istället för att 

låsa dem till en idrott och förening, i hopp om att de ska stanna kvar, då ett sådant 

angreppssätt kan få motsatt effekt. Det här är något som tidigt har uppmärksammats då 

Patriksson (1987) visat att många slutar på grund av just tidsbrist. I motsats till vad Patriksson 

kom fram till visar resultatet av denna studie att de som utövar fler idrotter har lika roligt, och 

kanske stannar i samma utsträckning, trots att ju fler idrotter som utövas desto mindre tid 

finns för ytterligare aktiviteter. Det bör dock nämnas att allt för mycket idrott kan skapa 

tidsbrist, exempelvis med allt för många träningar med höga krav på närvaro. RF (2004) fann 

att konkurrens med andra idrotter eller aktiviteter inte påverkade graden av avhopp, vilket 

skulle stämma överens med de resultat som uppkom i studien. 
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Utifrån resultatet kan det diskuteras i fall föreningar bör förändra upplägget av träningar och 

tävlingar. En träning kan möjligtvis innehålla inslag från flera idrotter och inte bara en enskild 

idrott för att på så sätt behålla och stärka känslan av att det är roligt. Träningarna kan även 

variera från varje tillfälle, då deltagande i olika idrotter även kan bidra till ett ökat motoriskt 

kunnande vilket gör att valmöjligheterna för en eventuell specifik idrott i framtiden för de 

som vill satsa är större. Att utöva flertalet idrotter ökar också chansen till fortsatt idrottande 

inom föreningen. Detta kan förklaras genom att när det finns flera idrotter som är roliga om 

någon blir tråkig, kan de fortfarande stanna kvar i samma förening och utöva sin idrott. Detta 

förutsatt att de idrotter som upplevs roliga finns kvar. Det här gynnar individen, som kan 

känna en trygghet i att vara i en förening med gamla ledare och kompisar. Det här skulle även 

gynna föreningen i och med ett större antal medlemmar. 

 

Skillnader mellan flickornas förväntan och föreningars agerande 

 

Inga signifikanta skillnader mellan vad flickorna tycker är viktigt och hur de upplever 

verkligheten, kunde ses i resultatet. Dock kunde tendenser till skillnader utläsas mellan 

grupperna. Frånvaron av de signifikanta skillnaderna kan bero på två saker. Antingen är 

flickornas föreningar som de vill att dem ska vara, vilket skulle vara positivt i det fallet och en 

förklaring till att de är kvar som aktiv i föreningen. Andra faktorn som kan spela in i 

svarsresultatet är flickornas erfarenhet från andra föreningar. Möjligtvis har de ingen annan 

erfarenhet vilket leder till uppfattningen att föreningar ska skötas som just deras gör. 

Föreningars agerande kan således vara sämre än vad svaren från enkäten visar, vilket leder till 

att ett kritiskt ställningstagande bör antas angående vilka slutsatser som kan göras gällande 

flickornas uppfattningar. 

 

En av skillnaderna som kunde utläsas gällande åldersgruppen var att de yngre skattade 

kompisarna i högre grad än den äldre gruppen både gällande hur det ser ut och hur de vill att 

det ska vara i föreningen. Kompisars betydelse kan således trappas av med åldern, men det 

kan även vara en tillfällighet då inga signifikanta skillnader kunde utläsas. En diskussion kan 

dock föras att de yngre och de som tränar färre gånger anser det sociala vara en viktigare 

faktor för idrottandet än de äldre och de som tränar fler gånger. Vad som då kan vara viktigt 

för föreningar att ta i beaktande är att möjligtvis satsning inte bör ske i ung ålder. Detta då ett 

flertal av idrottarna inte får vara med och det på så sätt även påverkar de andra idrottarna som 

får vara med, då den sociala faktorn är viktig. Det är dock svårt att peka på att det är just 
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satsningen i de unga åldrarna som bör undvikas. 

 

Som nämnts i resultatet rankades kompisar som nummer 10 i ordningen i hur viktiga dessa är 

att ha i föreningen. Trots detta är det just kompisar/att vara med kompisar som dök upp på de 

öppna frågorna där de fick beskriva vad som är viktigt och roligt/det bästa med idrotten. Det 

kan finnas olika anledningar till detta. Den första anledningen kan vara att de alternativ som 

vi konstruerat i enkäten känns självklara för dem att använda framför kompisar, att 

alternativet kompisar kommer långt ner i ordningen. Den andra anledningen kan vara att det 

är minst lika viktigt som de saker som rankades högt men att detta inte visas av resultatet. Att 

det inte visas av resultatet skulle i sådant fall kunna bero på att urvalsgruppen till antalet var 

relativt få och inte visar en sanningsenlig bild. 

 

Organisatoriska faktorer 

 

Organisatoriska faktorer identifierades och ett flertal av respondenterna pekade på orsaken att 

idrotten blev för allvarlig och seriös hade stor del till att flickor slutar i åldrarna 13-18 år: 

“Jag tror många slutar för att det blir för seriöst. Så man kanske ska satsa på lag som sportar 

bara för att ha kul och må bra”. 

 

Dessa påståenden tillsammans med fler kommentarer om detta, motsäger resultat som 

Patriksson (1987) visade, då man här kan se att toppning och satsning inte bara är ett problem 

för föräldrarna och de vuxna utan också för flickorna. Viljan att lag ska finnas med en annan 

inställning än att vinna och tävla är intressant, då stora delar av idrottens uppbyggnad handlar 

just om att tävla. En jämförelse kan här göras mellan lagidrotter och individuella idrotter. Vid 

till exempel en av de undersökta friidrottsföreningarna berättade en av tränarna att det fanns 

två grupper, en satsande grupp samt en grupp där de idrottande var delaktig i valfri grad. 

Detta alternativ är i det närmsta obefintlig i exempelvis fotbollen där utebliven närvaro vid 

träningar ofta leder till att personerna inte får delta i matcher. Resultatet visar dock att flertalet 

av flickorna i studien tycker att tävling och prestation är en viktig del, varför sådana inslag ej 

helt och hållet bör uteslutas från idrottslig verksamhet för ungdomar. Detta kan exemplifieras 

genom detta citat från en av respondenterna: 

“Att man får träffa sina kompisar och ha kul. Att man ständigt blir bättre. Att man håller sig i 

bra form och att få vinna”. 
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Lösningen på problemet med två skilda lag kan vara svårt att finna, då föreningar oftast inte 

har den deltagarmängden till två lag i samma åldersgrupp. Samtidigt blir möjligtvis 

åldersskillnaden inte av lika stort intresse i ett lag där tävling inte är lika viktigt. 

Uppdelningen bör då inte göras mellan de som är bättre och sämre vilket kan vara en risk vid 

sådana uppdelningar, utan den bör ske efter idrottarnas egen vilja att tillhöra grupperna. I 

Tävlingsfri idrott (2012) diskuteras detta om att tävlingsfria föreningar bör finnas eller om 

detta bör förändras genom att öka kunskapen, inspirera till samtal och utveckla bidragssystem. 

En lösning kanske inte är att dela upp efter tävling eller inte, utan istället efter flickornas 

intresse och vilja att satsa, då även tävlingsinslag visat sig vara en viktig del för 

respondenterna. Detta visar att problemet är aktuellt och en väsentlig faktor att ta hänsyn till 

och begrunda då tävlingsinslag kan vara avgörandet till fortsatt idrottande eller inte. 

 

En fråga som då kan ställas är i fall alla idrotter kan erbjuda idrottarna att ha roligt, eftersom 

det är ett så pass viktigt motiv eller om tävlingsinslag och träningar minimerar dessa chanser. 

Kanske en förändring i föreningars utövande av idrotten är ett måste och istället erbjuda andra 

aktiviteter för att kunna bibehålla känslan av att det är roligt. En möjlighet är att flickorna 

själva ska kunna påverka träningars upplägg och om föreningarna kan utföra aktiviteter som 

inte fokuserar på tävling i lika hög grad. Den traditionella idrotten kan växlas med övningar 

eller aktiviteter för att stärka känslan av att fokuset ligger på att ha roligt och inte “vara på liv 

eller död” som en av respondenterna uttryckte sig. En aktivitet att föredra kan då vara inriktat 

på teambuilding med utgångspunkt från idrottarnas önskemål, dels för att öka lagkänslan i 

lagidrotterna och för att stärka känslan av att ha roligt. Aktiviteter för att stärka lagkänslan blir 

väsentligt då kompisarna visat sig viktigt för flickornas idrottande, främst i de lägre åldrarna. 

 

Vad som uppfattades som viktigt att tränarna och ledarna gör för idrottarna var främst att 

”Motivera mig för att kunna förbättras”, ”Motivera mig när det går dåligt” och ”Uppmuntra 

vid tävlingssituationer”. Motivation och uppmuntran har även visats vara viktiga delar i den 

tidigare forskningen, där tränare utbildade i tekniker för uppmuntran uppfattades mer positivt 

av idrottarna jämfört med de tränare som inte utfört utbildningen (Hedstrom & Gould, 2004). 

Peppa och uppmuntra visade sig även viktigt för de aktiva genom svar från de öppna frågorna: 

“Försöka motivera och peppa att fortsätta direkt efter avslutad säsong”. 

 

Att flickorna anser att motivationen är viktig för deras idrottande kan grunda sig i lågt 

självförtroende och självkänsla i den åldern. Vad som även kan påverka är att de flesta av 
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tränarna och ledarna leder och tränar ideellt, vilket kan medföra en begränsad utbildning som 

krävs för att kunna motivera idrottarna. En teori är att med anledning av detta anser flickorna 

att det är viktigt att bli peppad och motiverad, eftersom det kan finnas en avsaknad av just 

detta. Det är även vanligt att det är föräldrarna till idrottarna som agerar tränare, främst då i de 

lägre åldrarna, vilket även det kan påverka antalet utbildade tränare. Antal utbildade tränare är 

kanske inte heller hela problemet, utan den aktuella tränarutbildningens innehåll och kvalitet. 

Frågan som då kan ställas, är vad som är det mest väsentliga att ta hänsyn till gällande de 

organisatoriska faktorerna. Bristande kunskap i motivation kan möjligtvis även vara en 

anledning till att flera flickor upplever tävling som ett hinder inom idrotten. En utbildad 

tränare kan förklara för flickorna att tävling inte behöver vara det väsentliga för alla samt 

motivera dem att utvecklas i sin egen takt och inte fokusera på resultatet. Utbildade tränare 

kan på så sätt se helheten i flickornas idrottande, som hälsoeffekterna, flickornas olika 

utvecklingstakt, förståelse för olika motiv till idrott samt att det ska finnas tid till andra 

idrotter och intressen. 

 

Vid utbildning av nya tränare och ledare kan fokus flyttas från grenspecifika områden för 

respektive idrott, men de kan fortfarande finnas kvar, till pedagogiska delar som motsvarar 

vad ungdomar behöver för att de ska stanna kvar inom föreningsidrotten. Kopplat till denna 

studies resultat skulle fokus kunna ligga på att lära sig hur man på bästa sätt kan motivera 

ungdomarna. Det här skulle kunna inkludera motiverande samtal exempelvis. Att uppmuntra 

har visat sig vara en effektiv metod i flertalet sammanhang och skulle fungera även i detta. 

Med skillnaden att berömma fler saker än just idrottsliga prestationer som ofta känns som en 

självklarhet i just den idrottsliga kontexten. 

 

Fördelen med den typ av homogena svar som studiens resultat visade är att vid en förändring 

av en tränarutbildning så kan denna förändras på ett och samma sätt och en tränare kan då 

tillämpa sina kunskaper på de flesta ungdomsgrupper. Det här skulle vara betydelsefullt för 

föreningar som ofta lider brist på engagerade tränare då föreningslivet bygger på ideellt 

engagemang i stor utsträckning. 
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Konklusioner 

 

Utifrån det som visade sig viktigt i resultatet har fyra punkter konstruerats, vilka kan användas 

som underlag för en framtida modell för att behålla fler ungdomar inom föreningsidrotten. 

 

1. Tränare som är utbildade i hur de kan motivera flickorna till fortsatt idrottande, både under 

och före/efter träningssäsongen. 

 

Denna förändring kan tillskrivas i en nuvarande tränarutbildning alternativt som ett 

komplement. Detta då ett flertal av respondenterna ansåg det vara viktigt från tränarnas håll 

att peppa och motivera idrottarna till att fortsätta med föreningsidrotten. De ansåg även att en 

saknad av detta kan vara avgörande för fortsatt eller avslutad karriär inom föreningsidrotten. 

 

2. Föreningars uppmuntran till att utöva fler idrotter. 

 

Utövandet av flera idrotter samtidigt är något som föreningarna bör uppmuntra till. Resultatet 

visar att de som utövar fler idrotter och färre tycker det är lika roligt, vilket även syns bland 

träningsgrupperna. En träning kan även med fördel innehålla flera inslag av olika idrotter och 

inte bara inrikta sig på en för att möjligtvis påverka känslan av att ha roligt och må bra. 

Utövandet av fler idrotter kan även bidra till ett ökat socialt sammanhang, då fler individer 

kan vara delaktiga. 

 

3. Anpassa träningarna så att idrottarna själva kan välja vilken nivå de vill lägga sin träning 

på, gällande frekvens, intensitet och tävlingsintresse. 

 

Detta gäller, till skillnad från förslag två, på en mer organisatorisk nivå där man bör försöka 

anpassa grupperna och låta dem välja vilken typ av grupp de vill tillhöra. Under förutsättning 

att det är möjligt att genomföra och finns nog med idrottare för detta, vilket kan vara ett 

bekymmer för många föreningar just på grund av att avhoppet är så stort i tidig ålder. Denna 

punkt grundar sig på de olika motiven som finns för att idrotta. En del vill träna hårt och tävla, 

andra vill träna hårt men inte tävla. Vidare vill vissa träna få gånger och tävla medan andra 

vill träna fler gånger men inte tävla. Det är viktigt att kunna fånga upp många olika typer av 

individer för att få fler att stanna kvar inom föreningsidrotten. 
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4. Icke-idrottsliga inslag med förening. 

 

Vi bedömer att detta kan vara en god idé för att behålla fler inom föreningsidrotten då detta är 

ett sätt att skapa kontakter mellan idrottarna, mellan tränarna samt mellan idrottarna och 

tränarna. Genom att träffas utanför idrottens rum lär idrottarna känna varandra och 

kompisskapet stärks, vilket är en viktig del för många av idrottarna i studien. 

Positionering i förhållande till forskningsfältet 

 

Tidigare forskning har främst berört anledningar till flickors och pojkars avhopp från idrotten 

genom intervju som metod. Till skillnad från övriga forskningsfältet bidrar denna studie med 

att identifiera motiven till fortsatt idrottande bland flickor. Nytt är även att jämförelser har 

skett mellan de som utövar en idrott med de som utövar fler, samt mellan de som tränar fler 

och färre gånger per vecka. Detta ger en nyanserad och fördjupad kunskap som kan bidra till 

diskussioner om förändringsmodeller inom föreningslivet. 

Fortsatt forskning  

 

Efter arbetets gång sågs det, som nämndes tidigare, att organisationen i stort kan ha betydelse 

för hur tränarna bedriver träningarna. Då tränarna är av direkt betydelse hur flickorna 

upplever idrotten kan det vara intressant att titta djupare på hur organisationen fungerar, och 

deras policy om hur flickornas ungdomsidrott bedrivs. I fortsatt forskning skulle en 

organisationsanalys vara relevant. I organisationsanalysen behandlas även tränarnas synsätt 

för att på så sätt få fler perspektiv på hur idrotten bedrivs och vilka riktlinjer som finns i stort. 

Vidare kan föreningar som lyckas behålla stora andelar av ungdomar kunna studeras för att 

identifiera deras framgångsrika arbetssätt. Det som även blir intressant gällande tränarna är att 

undersöka deras utbildning och åsikter om vad de anser vara problematiskt med flickors 

idrottande och deras avhopp. 

 

Vad som även vore intressant att fördjupa från denna studie är vad som är roligt med idrotten 

och vilka faktorer i idrotten som barn och unga mår bra av. Utifrån resultatet där de som 

tränade fler träningar i veckan än de som tränade färre upplevde det roligare kan det vara 

relevant att undersöka om dessa även i högre grad är avhoppare. Då denna studie endast 
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inriktat sig till flickor inom föreningsidrotten skulle det även vara intressant att undersöka 

motiv till fortsättande hos pojkar för att se om det kan finnas skillnader mellan könen.  
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Bilaga: Enkätformulär 
Enkät 

 

Vi är två studenter på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet och 

gör en undersökning bland flickor som är aktiva inom föreningsidrotten. 

Deltagandet i undersökningen är helt frivillig men vi skulle uppskatta att du som får 

enkäten besvarar den då ökat deltagande förbättrar undersökningens kvalitet. Det är 

viktigt att du besvarar alla frågor och att dina svar är individuella och ärliga. Din 

enkät kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att du kommer att vara 

anonym och det inte går att ta reda på vem som svarat vad. Du har när som helst 

möjlighet att avbryta din medverkan. 

 

Tack på förhand! 

 

1. Jag är _____ år gammal 

 

2. Hur många träningar har du i veckan?  

___________träningar i veckan 

 

3. Inom vilken eller vilka idrotter är du aktiv? 

 

___________________________________________________________________ 

 

4. Vad är den största anledningen till att du utövar just din idrott? Rangordna 

från 1-3 där 1 är den största anledningen. (OBS! Endast tre siffror totalt) 

 

___ För att mina föräldrar har varit med i den idrotten tidigare  

___ För att det är roligt  

___ Jag har syskon som utövar samma idrott  

___ För att jag gillar att träna hårt  

___ Mina kompisar utövar samma idrott  

___ Mina största idoler utövar samma idrott  

___ För att må bra  

___ Annat: 

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

5.  Vad är det bästa med idrott?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Vad är viktigt att tränarna gör för dig som idrottare? Rangordna från 1-3 

där 1 är den största anledningen. (OBS! Endast tre siffror totalt) 

 

___ Motivera mig för att kunna förbättras    

___ Ha förståelse om jag missar en träning   

___ Uppmuntra vid tävlingssituationer     

___ Motivera mig när det går dåligt   

___ Låta mig ha möjlighet att påverka mitt eget idrottande   

___ Ha förståelse att skolan är viktig    

___ Annat: 

___________________________________________________________________

  

7. Flickor slutar i stor utsträckning vid 13 och 16 års ålder. Vad tycker du att 

föreningar ska göra för att fler flickor ska fortsätta idrotta?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Vad tror du skulle kunna få dig att sluta med din idrott?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 

9. Här kommer några påståenden om hur du vill att det SKA VARA i 

föreningen. (Ringa endast i EN siffra på varje rad) 

 

I mitt idrottande är det viktigt för mig att: 

 
1=Instämmer inte alls   2=Instämmer något   3=Instämmer lite   4=Instämmer helt 

 

Tränaren är rättvis     1 2 3 4 

Jag har tid för skolarbete    1 2 3 4 

Det finns tid för att syssla med flera idrotter  1 2 3 4 

Träningarna är lagda på tider som passar mig  1 2 3 4 

Det är roligt      1 2 3 4 

Det finns tävlingsmoment    1 2 3 4 

Träna med de som är lika bra    1 2 3 4 

Mina kompisar håller på med samma idrott  1 2 3 4 

Alla får vara med och delta i tävlingssituationer 1 2 3 4 

Tränaren är engagerad och bryr sig   1 2 3 4 

Kunna utvecklas som idrottare    1 2 3 4 

Det är lagomt många träningar    1 2 3 4 

Jag har många kompisar i laget    1 2 3 4 

Annat: _______________________________   

_____________________________________  1 2 3 4 

 

10. Här kommer några påståenden om hur du tycker det ÄR i föreningen just 

NU. (Ringa endast i EN siffra på varje rad) 

 

När jag idrottar i föreningen upplever jag att: 
 

1=Instämmer inte alls   2=Instämmer något   3=Instämmer lite   4=Instämmer helt 

 

Tränaren är rättvis     1  2 3  4 

Jag har tid för skolarbete    1 2 3 4 

Det finns tid för att syssla med flera idrotter  1 2 3 4 

Träningarna är lagda på tider som passar mig  1 2 3 4 

Det är roligt      1 2 3 4 

Vinna är viktigt för tränaren    1 2 3 4 

Jag kan träna med de som är lika bra   1 2 3 4 

Jag kan utvecklas som idrottare   1 2 3 4 

Alla får vara med och delta i tävlingssituationer 1 2 3 4 

Tränaren är engagerad och bryr sig   1 2 3 4 



 

 

Det är lagomt många träningar    1 2 3 4 

Jag har många kompisar i laget    1 2 3 4 

Annat: ________________________________ 

______________________________________ 1 2 3 4   

  

 

Tack för din medverkan! 
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