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Motivation som anledning till att fortsätta i 
ungdomsidrotten. 
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Inledning 
Barn- och ungdomsidrotten är den huvudsakliga organiserade sociala miljön för barn och ungdomar 

efter familjehemmet och skolan (Franzen & Peterson, 2004). Idéprogrammet Idrotten vill beskriver 

idrotten som en plats där vi fostrar våra barn och ungdomar och där de får lära sig om demokrati, 

ledarskap och att visa respekt för varandra. Idrotten är även en plats där barn och ungdomar ska kunna 

känna gemenskap, glädje och delaktighet (Riksidrottsförbundet, 2009). Franzen och Peterson (2004) 

visade att 80% av alla ungdomar i Sverige någon gång har deltagit i den organiserade idrotten men vid 

20 års ålder är hälften av dessa kvar. Samtidigt förklarar Engström (2005) att ungdomar blir allt mer 

stillasittande och att det beror på en negativ samhällsutvecklingen där unga i mindre omfattning 

aktiverar sig i hemmet, skolan och i den organiserade idrotten. Franzen och Peterson (2004)s siffror 

ger en bild över hur omfattande ungdomsidrotten är idag men också hur viktig idrotten är för barn och 

ungdomars hälsa speciellt när idrotten är den huvudsaklig organiserade miljön som får unga att 

aktivera sig. Frågan som Franzen och Peterson (2004) ställer är; hur kan svensk idrott behålla fler av 

dessa ungdomar? Problematiken kring avhopp i den organiserade idrotten är mångfacetterad och 

problematisk att angripa. Detta beror på ett flertal faktorer som spelar in i problemfältet vilket skapar 

utmaningar i forskares angreppssätt och metodval (Franzen & Peterson, 2004). Föreliggande studie har 

valt att förstå motivation som en anledning till att fortsätta med ungdomsidrotten och där problemfältet 

betraktas utifrån två vetenskapliga perspektiv; det idrottspedagogiska och det idrottspsykologiska 

perspektivet.  

Utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv beskrivs begreppet motivation som ett högst verksamt och 

närvarande fenomen i den idrottsliga aktiviteten. Motivation beskrivs också som idrottens mest 

intressanta problem sett ur ett utvecklande-, lärande- och prestationsperspektiv (Pelletier et al., 1995). 

De idrottspsykologiska studier som gjorts med själv-bestämmande teorin som teoretisk utgångspunkt 

har visat att ungdomar som får autonomiskt (självstyrande) stöd från tränaren oftast får positiva 

känslor till idrotten. Det har även visat sig att stöd ifrån tränare ger ungdomarna en högre känsla av 

välbefinnande och ökad inre motivation. Individer som drivs av en inre motivation involverar sig mer i 

idrotten och tycker att idrotten är roligare (Ryan & Bargmann, 2003;Mageau & Vallerand, 2003).  

Själv-bestämmande teorin beskriver människan som en social och aktiv organism som är 

tillväxtorienterad och att hon naturligt söker sig till spännande aktiviteter vilket gör teorin lämplig att 

använda i det idrottsliga forskningsfältet och i föreliggande studie. Själv-bestämmande teorin 

beskriver även motivation som en inre drivkraft och att denna drivkraft är individens strävan till att 

täcka tre psykologiska behov som skapar motivation. Dessa tre behov är autonomi (självstyre), 

kompetens och tillhörighet och kan endast täckas i sociala strukturer och aktiviteter där människan 
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interagerar med andra individer (Deci & Ryan, 2000a). Idrotten befinner sig i ett socialt sammanhang 

där sociala processer sker löpande och detta kan ge en positiv påverkan på barn och ungdomar. Detta 

innebär också att idrotten kan vara en ”farlig” plats för barn och ungdomars självkänsla, lärande och 

utveckling. Den sociala strukturen beskrivs som en viktig hörnsten till motivationen. Här förklarar 

Franzen och Peterson (2004) hur olika sociala variabler (sociala sammansättningar) spelar in när 

ungdomar väljer att börja eller sluta med idrotten. Deras beskrivning ger en kompletterande bild till 

den sociala strukturen som själv-bestämmande teorin beskriver och ger en möjlighet att förstå 

motivation utifrån en sociologisk synvinkel.  
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Tidigare forskning   
Avsnittet är uppdelat i två delar; där första delen sammanfattar vad idrottsforskningen med sociologisk 

och pedagogisk inriktning har kommit fram till. Presentationen består av två svenska studier varav den 

första belyser sociala sammansättningens betydelse till att förstå avhoppsproblematiken inom 

ungdomsidrotten. Den andra studien har tittat på varför ungdomar väljer att fortsätta med idrotten. I 

tidigare forskning sammanfattas två utländska studier vilket har belyst anledningar varför ungdomar 

lämnar idrotten på bredd- och elitnivå. Idrottspsykologin belyser vikten av inre motivation och 

självstyre som en viktig del för idrottsligt intresse, lärande och prestation.   

Det idrottspedagogiska perspektivet 

Varför slutar ungdomar i den organiserade idrotten?  
Franzen och Peterson (2004) bidrag till idrottsforskningen har lyckats peka på avhoppsproblematikens 

komplexitet och mångfacettering. Genom en grundlig genomgång av tidigare svensk forskning har de 

skapat en metod som syftar till att mäta de variabler som spelar in när ungdomar väljer att sluta eller 

byta idrott. Dessa variabler kallas för den sociala sammansättningen inom ungdomsidrotten. 

Franzen och Peterson (2004) är en panelstudie som har studerat fotbollsungdomar under en tre 

årsperiod. De har vid varje säsongsavslutning följt upp hur många som slutat eller fortsatt med 

fotbollen. Urvalet som Franzen och Peterson (2004) studerat beskrivs befinna sig i vad de kallar för de 

avgörande åren, åldrarna 13-15 år. Studien baseras på 47 fotbollslag i 31 föreningar där 1117 pojkar 

och flickor födda -84 har deltagit. Dessa föreningar befinner sig geografiskt i sex olika distrikt och 

representationslagen sträcker sig från division sex till allsvenskan. Deras studie är uppdelad i två delar 

där första delen är en grundlig redogörelse för tidigare svensk forskning. De beskriver i denna del in- 

och utflödet i föreningsidrotten och den sociala sammansättning som kan ha betydelse för detta flöde. I 

deras andra del presenteras materialet från deras studie ”De avgörande åren”. 

I deras första del pekas att den tidigaste svenska studien som gjordes kring avhopp i idrotten var på   

70-talet och att det tog 15 år innan fler studier gjordes inom forskningsfältet. Det fanns inga studier 

som hade en mångteoretisk bas, longitudinell design eller ett urval som bestod av representativa 

idrottsgrenar. I Sverige var det inte förrän under 80-talet som forskningen kring avhopp inom 

ungdomsidrotten fick sin riktiga etablering. De slutsatser som gjordes från tidigare forskning var att 

skador, flytt och långa reseavstånd påverkade valet att sluta med idrotten. Av de som hade slutat i en 

idrottsförening påbörjade 89 % en ny aktivitet, vanligen var en ny idrott eller musik. Ungdomar som 

slutade helt med idrotten ansåg att det inte var roligt längre. Det kunde konstateras att de i åldrarna 8-9 

år och 16-19 år var de som i störst utrsträckning slutade med idrotten. Den vanligaste anledningen i 

åldrarna 16-19 år var tidsbrist eller skola. Det har även konkluderats att den sociala miljön hade en 

betydelse för elitidrottarens framgång där bra ledare, stödjande föräldrar och att de hade prövat på 

andra idrotter var en viktig ingrediens för deras framgång. (Franzen & Peterson, 2004) 
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Franzen och Peterson (2004) förklarar att in- och utflödet i föreningsidrotten grundar sig på en social 

sammansättning som skapar en vandring i den organiserade idrotten. De menar att ungdomar som är 

föreningsaktiva bör någon gång i livet sluta och påbörja med något nytt, antingen i en organiserad eller 

oorganiserad form. Det är naturligt i pubertertsåldrarna att vi människor genomgår en fysisk och 

psykisk förändring som gör att vi vill pröva på nya saker. Det betyder att den psykologiska 

förändringen kommer att påverka den sociala processen vilket bidrar till ett sökande av tillhörighet i 

samhället, vilket sker naturligast genom att pröva sig fram med nya fritidsaktiviteter och intressen. 

Bara för att en ungdom har slutat med sin idrott betyder det inte att denna har blivit sysslolös utan har 

troligen bara bytt idrott eller gått över till en oorganiserad aktivitet. Det som är av intresse är hur den 

sociala sammansättningen ser ut i ungdomsidrotten och hur den påverkar valet av att stanna eller sluta. 

Idrotten kan också vara socialt märkt vilket blir en faktor till detta flöde. Är det idrotter som kräver 

mycket material och utrustning är det mest troligt barn och ungdomar ifrån de högre samhällsklasserna 

som kommer att delta i dessa idrotter. Den sociala sammansättningen kan brytas ner och ses ur 

kontextuella (yttre) förhållanden. Yttre förhållanden innefattar skillnader på kön, etnicitet, 

klasstillhörighet och ort som kan spela in när ungdomar väljer att sluta eller byta idrott. Franzen och 

Peterson (2004) antar att ungdomar som bor i små bruksorter byter idrotter mer sällan än de i 

storstäder på grund av att det finns en idrottslig prägel och tradition i orten men också att det råder ett 

lägre utbud av aktiviteter.  (Franzen & Peterson, 2004) 

Vidare finns det ett inre förhållande där individen möter idrotten som påverkar valet av att stanna eller 

sluta med idrotten. Vad gäller det inre förhållandet bör denna ses under en längre tid och att idrottaren 

är kontiunerligt närvarande. Desto mer tid en individ investerar i sin idrott desto mer ökar vanan och 

värdet för idrotten hos de unga idrottarna, detta kallar Franzen och Peterson (2004) för habitus i sin 

studie. Franzen och Peterson (2004) försöker beskriva hur huvudsyftet med idrotten bedrivs där en rad 

faktorer spelar in; idrottens historia, tradition, geografiska placering, representationslagens 

seriespelsplacering och organisationens styrka. Beroende på hur idrotten bedrivs påverkar det hur 

mycket ungdomarna känner tillhörighet i föreningen. Här antas också om represantationslaget tillhör 

eliten och organisationens ambitioner är att tillhöra eliten kommer elitambitioner och värderingar att 

spridas genom hela föreningen, ”hellre färre men bättre”. De bästa spelarna i närområdet blir 

rekryterade till föreningen vilket i sin tur förändrar kontexten i idrotten där träningsdosen ökar och 

prestationskraven höjs på ungdomarna. Sedan finns det nyckelpersoner som har betydelse för valet av 

att vilja stanna eller sluta med idrotten. Dessa kallas för interna faktorer som kan vara tränare, 

föräldrar eller vänner. Finns ett stabilt socialt kapital i laget är det en stark faktor till att ungdomarna 

väljer att fortsätta med idrotten. Tränare och föräldrar är också två nyckelpersoner som kan ha 

betydelse för lusten och viljan till att idrotta. Till sist förklarar Franzen och Peterson (2004) att externa 

fält som till exempel skola och andra fritidsaktiviteter kan påverka detta flöde. Det kommer tider då 
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ungdomarna väljer att prioritera skola före idrotten på grund av högre skolkrav men också att andra 

aktiviteter kan bli mer intressanta. (Franzen & Peterson, 2004) 

Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad om representationslaget tillhörde allsvenskan eller 

division tre. Det fanns heller ingen skillnad på ålder, etnicitet och kön som kunde antyda på 

diskriminering. Dock kunde Franzen och Peterson (2004) finna att pojkar under andra året hoppde av i 

större utsträckning än flickor. De förklarar att puberteten slår hårdare mot pojkar än flickor i 14 års 

ålder. De fann även att ungdomar som var bosatta på mindre orter hoppad av i större utsträckning än 

de i storstäder. Resultatet visade att de variabler som hade störst betydelse i valet av att stanna eller 

sluta med fotbollen var bra ledare och socialt kapital. Franzen och Peterson (2004) fann i sin studie att 

sociala umgänget och kapitalet var den viktigaste variabeln när ungdomarna beslutade att stanna, sluta 

eller byta idrott. De såg även att en auktoritär tränare som styrde för mycket under träning kunde ge 

upphov till avhopp i fotbollen. 

Anledningar till att unga slutar på elitnivå  
En norsk longitudinell studie följde 300 lovande och talangfulla löpare i åldrarna 16-17 år under en 25 

års period, åren 1975-2000. Syftet med studien var att se hur stor andel som slutade med idrotten och 

vilka specifika anledningar som låg bakom beslutet. Enoksen (2011) lät deltagarna både svara på 

enkäter under perioden och sedan delta i en intervju som skulle skapa en djupare förståelse. Resultatet 

visade att de vanligaste orsakerna för båda könen var skada (24.3%), prioritering på skola (21.4%) och 

bristande motivation (20.7% ). Resultatet kunde visa att de i 17 års ålder stod för den största andelen 

som hoppade av. Motivationen minskade hos idrottarna på grund av att idrotten inte längre kunde 

utmana idrottarna vilket gjorde idrotten tråkig och ointressant. Enoksen (2011) förklarar att 

elitidrottarna tenderar att fortsätta längre med sin idrott så länge de kan nå nya mål. Idrottarna måste 

också känna en utveckling och att de vinner under tävlingar. Negativ utveckling i den idrottsliga 

prestationen leder till försämrad självkänsla och idrottslig framgång i framtiden. Det var viktigt att 

tränaren kunde behärska viktiga element för att upprätthålla motivationen. Tränaren kan till exempel 

hjälpa idrottaren att sätta upp nya mål och utmaningar. 

Anledningar till att unga slutar på breddnivå 
Molinero et al., (2006) gjorde en kvantitativ studie där de omfattade enkäter till 561 ungdomar som 

hade slutat med idrotten. I studien deltog både killar (n=269) och tjejer (n=292) som antingen deltagit 

på tävlings- eller rekreationsidrott. Syftet med studien var att se vilka anledningar som låg bakom 

avslutandet i det idrottsliga deltagandet, de ville även se om det fanns någon skillnad mellan könen. 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad på ålder mellan könen där tjejer tenderar att 

hoppa av tidigare än killar. De fyra största anledningarna till att sluta på tävlingsnivå var 1. Att 

idrotten blev tråkig 2. Gillade inte tränaren, 3. Var inte tillräckligt spännande. 4. Att de inte vann 

tillräckligt ofta. De tre vanligaste anledningarna till att sluta med rekreationsidrott var 1. Det var inte 

tillräckligt kul 2. Det var inte tillräckligt spännande 3. Idrottarnas färdigheter förbättrades inte. I 
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diskussionen diskuterades hur tränaren kunde arbeta på att vara mer uppgiftsorienterad, detta för att 

vidhålla ungdomars intresse för idrotten (Molinero et al., 2006). 

Vad får ungdomar att fortsätta med idrotten? 
Jakobsson och Engström (2008) vid GIH i Stockholm genomförde en kvalitativ studie åt 

Riksidrottsförbundet. De valde att studera de faktorer som får ungdomar att vilja fortsätta med 

idrotten. De ansåg att det fanns ett behov av att förstå vilka ungdomar som stannade kvar inom idrotten 

men även vad som får unga att stanna. Jakobsson och Engström (2008) intervjuade både pojkar (n=9) 

och flickor (n=9) i åldrarna 15-18 år som fortfarande var idrottsaktiva i breddidrotten. De ville fånga 

upp ungdomarnas egna uppfattningar om varför de idrottade och på så sätt förstå vilka motiv som låg 

bakom. De beskriver att de tittade in i ungdomarnas “idrottsvärld”. 

Resultatet visade att idrotten skulle vara rolig men begreppet roligt kom i flera uttryck och innebörd 

vilket blev en central observation i deras studie. Uttrycket roligt kunde innebära att idrotten skulle vara 

utvecklande vilket gjorde idrotten meningsfull. Idrotten blev rolig när idrottarna fick lära sig nya saker 

och klara av nya svåra moment. En pojke uttryckte att idrotten gav honom en härlig känsla när denne 

klarade av nya svåra tekniker. Begreppet roligt kunde därför kopplas till känslor att känna och uppleva 

utveckling. Att dela erfarenheter och upplevelser med andra människor var roligt och det gav 

ungdomarna en möjlighet att utöka sitt sociala kapital. Idrotten hjälpte till att koppla bort vardagen 

genom att byta roller för stunden, här uttryckte en pojke att det var skönt att få koppla bort vardagen 

med rekreation. En annan pojke uttryckte att idrotten gav honom en god hälsa och ett bättre 

välbefinnande i vardagen. Jakobsson och Engström (2008) förklarade att föreningen bör erbjuda 

ungdomarna en trygghet och att bristande trygghet var en orsak till att ungdomar någon gång i livet 

har bytt idrott eller förening. Ungdomarna bör kunna påverka träningen och känna sig delaktig men 

även att tränaren inte enhälligt beslutade om regler.  

Sammanfattningsvis visade Jakobsson och Engström (2008) att roligt och meningsfullhet var två 

viktiga begrepp till att vilja fortsätta med idrotten. Det var viktigt att få delta i ett sammanhang där 

idrottarna kunde dela intressen och lära känna varandra. Idrotten erbjöd ett utökat välbefinnande där 

ungdomarna kände att de blev starkare både fysiskt och psykiskt. Det som är centralt med Jakobsson 

och Engström (2008) studie är att ordet roligt kommer i fler dimensioner, uttryck och innebörd.  
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Det idrottspsykologiska perspektivet 
 

Motivation som anledning till att fortsätta i ungdomsidrotten 
Om vi deltar i en aktivitet för att vi får glädje, tycker att det är roligt och att aktiviten ger oss en känsla 

av spänning är det oftast på grund av en inre motivation. Inre motivation har bevisats i skoldomänen 

vara den motivationstyp som skolan bör sträva efter eftersom inre motivation skapar gynnsammare 

förutsättningar för ett bättre lärande (Ryan & Deci, 2000c). Samma sak belyser Jakobsen (2012) att 

inre motivationen kan knyta glädje till kunskap hos barn. 

Mageau och Vallerand (2003) säger att det finns tre psykologiska behov hos oss människor som måste 

tillgodoses, autonomi, kompetens och tillhörighet. Om dessa tillgodoses ökar chansen att individen 

drivs av en inre motivation som gör att vi självmant och helhjärtat utför en aktivitet. Mageau och 

Vallerand (2003) förklarar att det är viktigt att tränaren ger stöd till autonomi (självstyrande) vilket 

oftast skapar en positiv känsla till idrotten hos individen. Ett starkare stöd till autonomi ger en starkare 

inre motivation som gör att individen anstränger sig mer, investerar mer tid och presterar bättre i 

idrotten. (Mageau & Vallerand, 2003)  

Joesaar, Hein och Hagger (2011) studerade 362 idrottare i åldrarna 11-16 år där de fick svara på en 

enkät som skulle mäta motivationsklimatet mellan idrottarna. Ett år senare upprepades försöket hos 

samma idrottslag men den här gången användes också enkäten Sport motivation scale för att mäta den 

inre motivationen. Resultatet visade att autonomisk stödjande ledarskap och involvering från tränaren 

ökade sannolikheten att den inre motivationen hos idrottarna skulle stärkas. Joesaar et al., (2011) 

menade att om en tränare från början av en säsong stöder autonomiskt utveckling hos idrottarna skapas 

en bättre involvering hos idrottarna under träningarna i slutet av säsongen. Detta gynnar i sin tur ett 

bättre motivationsklimat och stärker laget genom att spelarna får ett mognare beteende. Där idrottarna 

ger varandra mer respekt och skapar ett bättre samarbete sinns emellan. Tränarens praktiska 

tillvägagångssätt ur ett långsiktigt perspektiv bör utforma träningarna på ett sådant sätt som 

uppmuntrar spelarna till att samarbeta mer. Detta skapar ett gemensamt lärande där idrottarna 

anstränger sig tillsammans. Joesaar et al., (2011) föreslår vidare utifrån själv-bestämmande teorin att 

press och kontroll från tränare påverkar ungdomarnas motivation till idrotten negativt. Inflyttelserika 

personer som tränare och föräldrar kan ge positiv effekt vid en involvering i idrotten så länge de är 

autonomiskt stödjande. De bör inte ge direktiv eller vara kontrollerande för det betyder att idrottarna 

blir externt styrda vilket begränsar utrymmet till ett eget initiativtagande i aktiviteten. Genom denna 

begränsning till att ta eget initiativt hämmas utvecklingen av den inre motivationen. Ungdomarna bör 

få mer kontroll och utrymme i idrotten för eget initiativtagande. 
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Ryan och Bargmann (2003) gjorde en kvantitativ studie på 45 kvinnliga gymnaster i åldrarna sju till 

18 år. Studien syftade till att förstå gymnasternas olika uppfattningar till stöd ifrån tränare och 

föräldrar som sen skulle relateras till gymnasternas motivation, välbefinnandet och tillfredsställelsen. 

Det studien specifikt ville studera var hur den inre motivationen flukturerade beroende på vilken 

ledarstil tränaren hade under träningen. Studien varade under en månad där idrottarna fick fylla i en 

dagbok som bestod av två enkäter. Gymnasterna fick svara på en enkät före och en efter träning som 

gjorde att studien kunde följa vad som hade hänt med motivationen under ett visst ledarskap. Men 

också studera hur den inre motivationen flukturerade före och efter träning. De definierade 

välbefinnande som en psykologisk funktion som karaktiseras av positiva upplevelser och inbyggda 

känslor av självständighet i handlandet. Resultatet visade att autonomiskt stödjande tränare gav bättre 

utslag på den inre motivationen, välbefinnandet och tillfredsställelsen till idrotten. Tränarna skall 

uppmuntra ungdomarna till mer initiativtagande.  

Sammanfattning av tidigare forskning  
För att sammanfatta tidigare forskning kan det konkluderas utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv att 

skador, skola och brist på motivation är de tre vanligaste anledningarna som får unga att sluta i 

elitidrotten. De tre vanligaste anledningarna som påverkar ett avslut i breddidrotten har en spansk 

studie visat att idrotten inte var tillräckligt kul, inte tillräckligt spännande och att idrottaren inte 

upplevde utveckling. Tidigare studier har kunnat visa att de som fortsätter med idrotten anser att 

idrotten skall vara rolig. Här har det visats att ordet roligt kom i flera uttryck vilket kan kopplas till 

känslor och upplevelser. Ungdomarna bör få vara med och påverka träningsupplägget men även att 

den sociala interaktionen var något viktigt. Franzen och Peterson (2004) har med sitt bidrag lyckats 

visa att avhoppsproblematiken består av många variabler och faktorer vilket skapar utmaningar i det 

metodologiska angreppsättet. De visar också att avhoppet får ses som något tämlingen normalt i 

pubertetsåldrarna då ungdomarna försöker finna sitt rätta i samhället genom att byta aktiviteter. De 

förklarar att in- och utflödet i den organsierade idrotten beror på en komplex social sammansättning. 

Franzen och Peterson (2004)s studie visade att bristande socialt kapital och auktoritär tränaren hade 

störst betydelse för avhopp i fotbollen i åldrarna 13-15 år.  

Den idrottspsykologiska forskningen har lyckats visa en mindre mångfacetterad bild över problemet 

där det kan konkluderas att inre motivation ger en positiv effekt på individens utveckling och lärande. 

En tränare bör vara autonomiskt stödjande (stöda självstyre) för att öka den inre motivationen. 

Idrottare med stabil inre motivation tenderar att investera mer tid i idrottaren vilket är 

eftersträvansvärt.  
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Problemformulering 
Engström (2005) förklarar att samhällsutvecklingen följer en negativ utveckling gällande barn och 

ungdomars idrottsvanor där de har blivit allt mer stillasittande. Denna trend ökar risken för fetma och 

övervikt vilket ger negativ påverkan på ungdomars framtida hälsa. Samtidigt visar Franzen och 

Peterson (2004) att 80% av alla ungdomar har någon gång varit med i den organiserade idrotten men 

vid 20 års ålder är endast hälften kvar och att de i åldrarna 16-19 år hoppar av i större utsträckning. 

Franzen och Peterson (2004) ställer sig frågan; hur kan svensk idrott behålla fler? Under 

litteraturgranskningen fann jag att idrottsforskningen har framför allt studerat anledningar som får 

unga att vilja sluta med idrotten men mindre om vad som får unga att vilja fortsätta. Dock har 

Jakobsson och Engström (2008) valt att vända på perspektivet och studerat vad som får ungdomar att 

vilja fortsätta med idrotten från en sociologisk synvinkel. Idrottspsykologisk forskning har visat att 

motivation är ett viktigt element för involvering i föreningsidrotten och att inre motivation har en 

speciell betydelse för ett idrottsligt deltagande, men här har jag inte funnit någon studie som har 

förklarat motivation som anledning till att stanna i idrotten. Om vi kan få en djupare förståelse till 

varför ungdomar väljer att idrotta kan det bidra till en ökad kunskap till föreningar och hur de kan 

behålla fler unga i sin idrottsverksamhet. Därför har jag valt att placera föreliggande studie i Jakobsson 

och Engström (2008)s spår där jag har betraktat problemet medan ungdomarna är kvar i idrotten. Dock 

har forskningen i huvudsak bestått av breddidrottare vilket ökar behovet att bättre förstå ungdomar 

som deltar i elitidrotten. Lagidrott är av särskilt intresse att studera då SBT förklarar människan som 

en social och aktiv varelse vilket täcker sina psykologiska behov i sociala interaktioner med andra 

individer. Att studera de båda nivåerna syftar till att få en ökad förståelse för en bredare population 

vilket kan ge en bättre helhetsbild av ungdomsidrotten. Utifrån detta bör ungdomar i åldrarna 16-20 år 

i lagidrott på bredd- och elitnivå studeras för att förstå varför de fortsätter att idrotta med motivation 

som anledning. 

Syfte  
Syftet med denna studie är att kartlägga och redogöra för vilken motivation som råder för att idrotta 

hos ungdomar i åldrarna 16-20 år som utövar lagidrott på bredd- och elitnivå. 

Frågeställning 
• Hur ser fördelningen ut mellan yttre motivation i form av extern regulering, introjektion och 

identifiering? 

• Hur ser fördelningen ut mellan inre motivation till kunskap, prestera och uppleva hos 

elitidrottare och breddidrottare? 

• Hur ser fördelningen ut på amotivation? 

• Vilka anledningar finns det till att idrotta eller avsluta sitt idrottsliga deltagande bland 

ungdomar?  
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Teori 
I detta avsnitt redogörs begreppet motivation för att sedan redogöra den teoretiska utgångspunkten 

själv-bestämmande teorin (SBT). Sist beskrivs det mätinstrument som föreliggande studie har använt 

sig av, Sport motivation scale (SMS).  

Motivation 

För att illustera komplexiteten av begreppet motivation citerar jag; 

“There is little agreement among different proposals about what the defining criteria (of motivation) 

should be…. What one proposes as a definition of motivated behavior seems to depend more on his 

theoretical commitments than upon anything in the behavior itself” (Kleinginna & Kleinginna, 1981, 

s. 264) 

Citatet säger att det är svårt att skapa en enhetlig definition för begreppet motivation. På grund av att 

det saknas kriterier som passar för alla forskningsfält förklaras motivation enklast med hjälp av teorier. 

För att skapa en förståelse för begreppet motivation härstammar begreppet ifrån det latinska ordet 

movere som betyder att röra sig (Kleinginna & Kleinginna, 1981). Ryan och Deci (2000b s. 54) 

förklarar motivation på följande sätt;  

”To be motivated means to be moved to do something”.  

Ryan och Deci (2000b) säger att motivation kan associeras med andra begrepp som energi, riktning 

och uttålighet. De menar också att motivation är kärnan till den biologiska, kognitiva och sociala 

regleringen hos individen. De beskriver att människan är en mål-orienterad organism som har en 

drivkraft till att täcka dessa mål. Vi människor söker oss gärna till önskade utfall med målen och på så 

sätt skapas ett visst beteende. Målen är i sin tur baserade på behov som vi människor har. Den tidigare 

motivationsforskningen tittade på fysiska behov som ett sätt att förklara motivation. Fysiska behov är 

till exempel föda, vatten och möjlighet till att reproducera oss som skapar en drivkraft hos oss 

människor. Forskarna ansåg att det fanns drifter hos oss människor så kallades drives och drive theory 

uppstod. Dock kunde inte forskarna förklara andra beteenden hos oss människor. Beteenden som att 

vilja utforska, undersöka, sätta sig in i saker och delta i andra spontana aktiviteter som inte syftade till 

att täcka fysiska behov. Här föds synen att det fanns ett behov som var av en ”inre” och social 

karaktär, något som forskarna kallade för inre motivation. Här erhölls teorier som kunde förklara 

motivation utifrån psykologiska behov var av själv-bestämmande teorin. (Deci & Ryan, 2000b)  
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Själv-bestämmande teorin 

Själv-bestämmande teorin (SBT) är en empirisk baserad macro motivationsteori som togs fram av två 

forskare, Edward Deci och Richard Ryan i Rochester Universitetet i USA. Teorin utgår ifrån tre 

fundamentala psykologiska behov som måste tillgodoses för att vi ska kunna uppnå en känsla av 

välbefinnande, vilja att aktivera oss och optimal utveckling; autonomi, kompetens och tillhörighet 

(Deci & Ryan, 2000a ; Deci & Vansteenkiste, 2004). Autonomi är känslan av att ha kontroll och att 

vara fri men det betyder inte att vara oberoende av andra utan att självständigt kunna agera och handla. 

En stark känsla av autonomi ger en rad olika positiva effekter på välbefinnandet hos en individ. 

Individer med stabil autonomi har ett bättre självförtroende och kan agera självorganiserat, individen 

har en känsla av självständighet (Weinstein, Przybylski, & Ryan, 2012). Kompetens är behovet av att 

öka sina kunskaper och förmågor som ska förbättra kontrollen i den miljö som individen befinner sig i. 

Sista behovet är tillhörighet som innebär möjligheten att tillhöra en grupp, att ha god social kontakt 

och att kunna interagera med andra individer (Deci & Vansteenkiste, 2004). 

Deci och Ryan (2000a) beskriver SBT som en dialektisk teori vilket innebär att teorin betraktar 

människan som en aktiv varelse och som är tillväxtorienterad. Detta betyder att människan söker sig 

naturligt till större social strukturer och sammanhang för att uppfylla dessa tre behov. Med andra ord 

föreslår teorin att människan vill delta i intressanta aktiviter, träningar och etablera kontaker i större 

sociala grupper som skall vara en ”näringskälla” till att tillgodose de tre behoven (Deci & Ryan, 

2000a). Reis et al., (2000) gjorde parallellen med människans behov och växtlivets behov där växter 

behöver sol, vatten och mineraler för att må bra medan människan behöver självständighet, kompetens 

och tillhörighet. Teorin betonar att dessa behov uppfylls när individen interagerar i sociala kontexter 

vilket innebär i sin tur att den sociala kontexten kan antingen vara stödjande eller hämmande för 

individen (Jakobsen, 2012). Teorin kan förklara motivationen och den optimala funktionen hos en 

individ (Deci & Vansteenkiste, 2004). Med optimal funktion menas att en individ har en god kvalitet i 

sin utveckling och lärande (Ryan & Deci, 2000c). SBT föreslår att det finns flera motivationstyper 

som beror på vilka behov och mål en individ har i aktiviteten  (Deci & Ryan, 2000a). 

Här förklarar Ryan och Deci (2000b) att individer bär på olika motivationer och inte en motivation. De 

menar dels att det finns flera olika nivåer på motivationerna, till exempel hur mycket motivation en 

individ har för olika aktiviteter men också att motivationer har olika orienteringar. De olika 

orienteringarna kan bero på olika värderingar och behov som ligger till grund för olika mål i livet en 

individ har. Eftersom våra mål påverkas av behoven bör de anses ha ett starkt psykologiskt inflytande 

hos oss människor. Därför bör målens innehåll och hur de söks studeras som en förklaring till vad vi 

drivs av. För att återge ett exempel på innehåll och hur de söks i en aktivitet så är ett personligt 

intresse klättring. Innehållet kan innebära att klara av svåra förflyttningar på farlig terräng på ett säkert 

sätt, och hur det söks kan vara genom en inre motivation där klättraren är fylld av glädje och 

inspiration när aktiviteten utförs. 
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Dessa olika motivationer som Ryan och Deci (2000a) redogör illustreras i figur 1.1 där dessa 

motivationer kan beskrivas existera i ett kontiniuum. Kontiniuumet består av tre huvudsakliga 

motivationer med undergrupper; amotivation, yttre motivation och inre motivation (Pelletier et al., 

1995). Modellen säger att desto mer inre motivation vi har desto mer självbestämmda (SB) är vi i vårt 

beteende till att aktivera oss. Anledningen för att vi har en inre motivation är på grund av att vi i 

aktiviteten tillåts effektiv tillfredsställa de tre psykologiska behoven. Till skillnad från yttre motivation 

där vi aktiverar oss på grund av en extern bakomliggande orsak vilket minskar det egna 

självbestämmandet till aktiviteten. Yttre motivation består av fyra typer av motivationer som löper 

längst detta kontiniuum. Från fullt externt styrda orsaker som till exempel fysiskt tvång till 

motivationer som baseras på externa värderingar. Dessa värderingar har gradvis installerats i våra 

tankekartor (Deci & Ryan, 2000a). Modellen förklarar och ger en förståelse för vad och varför vi 

aktiverar oss (Ryan & Bargmann, 2003). 

 

 

 

 

 

                            KONTINIUUM 

 

 

  

 

 

 

Figur 1.1 En modifierad modell som illustrerar själv-bestämmandet efter vilken motivation individen 
drivs av. (Sanli et al., 2013;Deci & Ryan, 2000a) 
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Inre motivation är från det ”inre” hos en individ och inte från en yttre påverkan. Om en person har en 

inre motivation agerar individen frivilligt (Pelletier et al., 1995). Inre motivation är oftast den 

vanligaste motivationen som får oss att röra oss framåt i utvecklingen (Deci & Vansteenkiste, 2004). 

Att ha inre motivation är också något som är eftersträvansvärt för vårt välbefinnande (Ryan & 

Bargmann, 2003). Inre motivation karakteriseras av individer som aktiverar sig för att de tycker att det 

är roligt, intressant och spännande (Pelletier et al., 1995). Pelletier et al., (1995) har delat upp den inre 

motivationen i tre sub motivationer;  

• Inre motivation kunskap 

• Inre motivation prestera 

• Inre motivation uppleva 

Inre motivation kunskap innebär att det finns en nyfikenhet, vilja att utforska och nå nya 

kunskapsmål. Det kan finnas en mer epistemologisk karaktär där individen vill förstå och veta. I en 

idrottslig kontext vill utövaren söka nya kunskaper för att öka sin prestation. Inre motivation 

prestera innebär att en individ känner ett välbefinnande när denna har lyckats prestera en avancerad 

manöver. Exempel kan vara att idrottare har lyckats bestiga ett visst berg eller lyckas utföra en viss 

fotbolls dribbling. Inre motivation uppleva kan vara att få uppleva en viss spänning, njutning och att 

det är roligt. Kan även vara estetiskt kopplat att något är vackert eller fult (Pelletier et al., 1995).   

Yttre motivation är en motivation som inte kommer ifrån individens ”inre” utan är från en yttre 

påverkan som skapar en motivation (Pelletier et al., 1995). Exempel kan vara belöningar eller att 

undvika straff (Van Lange, Kruglanski, & Higgins, 2012) Yttre motivation kan ses som ett instrument 

till att styra en individ mot ett önskat beteende (Deci & Vansteenkiste, 2004). Det finns fyra olika yttre 

motivationstyper som befinner sig i en internaliserande process, ett så kallat kontiniuum (Deci & 

Ryan, 2000a).  

• Yttre motivation extern regulering 

• Yttre motivation introjektion 

• Yttre motivation identifiering 

• Yttre motivation integrerad regulering 
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Yttre motivation extern regulering uppstår när ett beteende kontrolleras från en extern källa genom 

belöning eller bestraffning. Denna motivation utgår ifrån en klassisk behavioristisk synsätt där 

individen förväntar sig en konsekvens efter ett beteende (Deci & Ryan, 2000a).  Yttre motivation 

introjektion är när den externa reguleringen har partiellt internaliserats hos individen. Individens 

beteende och motivation förstärks från det inre genom ångest och skuldkänslor. Exempel från idrotten 

kan vara att idrottaren måste träna för att se bra ut och vara i god form eller att individen måste idrotta 

regelbundet (Deci & Ryan, 2000a).  

Yttre motivation identifiering infinns hos en individ när individen börjar acceptera underliggande 

värderingar som råder i den miljö hon är verksam i. Exempel kan vara att idrottaren idrottar för att det 

är hälsosamt men inte för att det är roligt. Individen är fortfarande yttremotiverad på grund av att 

motivet är att vara mer hälsosam. Dessa värderingar fungerar som ett instrument till att idrotta. Om det 

hade funnits en spontanitet och att idrottaren ansåg att idrotten var rolig hade det betraktats vara en 

inre motivation (Deci & Ryan, 2000a). Yttre motivation integrerad regulering uppstår när individen 

har accepterat och internaliserat värderingar helt och har gjort om dessa till personliga värderingar. 

Individen identifierar sig med det som uppmuntras och har övergått från yttre regulering till ett själv 

regulerat beteende (Deci & Ryan, 2000a). Dock behandlar inte SMS motivationstypen yttre motivation 

integrerad regulering.    

Amotivation innebär att idrottaren varken har en inre motivation eller yttre motivation. Idrottaren 

saknar en känsla av att ha kontroll och kompetens. Idrottaren kan uppleva att det inte finns någon 

mening med att idrotta längre (Pelletier et al., 1995). En förklaring enligt teorin är att idrottaren inte 

kan uppfylla sina psykologiska behov i den sociala strukturen som aktiviteten befinner sig i (Deci & 

Ryan, 2000a).   

Sport motivation scale (SMS) 

SMS är en enkät som baseras på studiens teoretiska utgångspunkt SBT och togs fram av forskaren Luc 

G. Pelletier. Denna enkät används för att mäta inre, yttre och amotivation i den idrottsliga kontexten. 

Motiveringen var att det fanns för få instrument som gav forskarna möjlighet att mäta motivation i 

idrotten. SMS utgår ifrån frågan; ”Varför utövar du din idrott?” Enkäten ger därefter 28 olika 

påståenden som är i en sju gradig svarsalternativ skala. Deltagaren får därefter ringa in för hur mycket 

varje påstående stämmer överens med deltagarnas egna uppfattningar till att idrotta. Varje påstående 

representerar en motivationstyp som är beskrivet i teori avsnittet dock inte yttre motivation integrerad 

regulering. Pelletier et al., (1995) menar att enkäten ger bättre förutsättningar att förklara de 

förhållanden som skapar avhopp och utbrändhet hos idrottarna  

! ! ! ! !
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Metod 

Kvantitativ metod 
Jag har valt att arbeta utifrån ett positivistiskt och deduktivt angreppssätt vilket betyder att jag kan 

objektivt observera, mäta och analysera ett beteende som kan förklaras utifrån färdiga teorier (Gratton 

& Jones, 2010). Eftersom jag har velat nå ut till så många som möjligt ansåg jag att en kvantitativ 

metod har varit en lämplig metod men även att den enkät som jag har använt baseras på den teoretiska 

utgångspunkten vilket mäter sju motivationer. Jag har alltid fysiskt närvarat vid undersökningarna som 

har syftat till att förhindra för låg svarsfrekvens (Gratton & Jones, 2010). 

Enkäten 
Det idrottsliga fältet är ett socialt komplext område att studera som kräver erfarenhet (Gratton & 

Jones, 2010). Gratton och Jones (2010) menar att det blir lättare att mäta på ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt om enkäten har används vid tidigare studier därför har jag valt att använda mig av 

Sport motivation scale (SMS) som är en etablerad enkät inom det idrottspsykologiska forskningsfältet.  

SMS utgår ifrån frågan ”Varför utövar du din idrott?” där idrottaren sedan svarar;  ”jag idrottar för 

att;” påstående 26. ”jag måste idrotta regelbundet”. Deltagarna svarade på 28 olika påståenden med en 

skala från ett till sju. 1 (stämmer inte alls) 2-3stämmer ganska lite (2=svagare och 3=starkare), 4 

(stämmer måttligt) 5-6 stämmer ganska mycket (5= svagare och 6= starkare), 7 (stämmer helt). Varje 

fråga är i förväg kategoriserad till vilken motivationstyp den tillhör där jag har följt ett facit vid 

sammanställningen. Inre motivation: kunskap representeras av påstående 2,4,23,27, prestera 

8,12,15,20 och uppleva 1,13,18,25. Yttre motivation: Extern regulering 6,10,16,22, introjektion 

9,14,21,26 och identifiering 7,11,17,24. Sista motivationen är amotivation där påstående 3,5,19,28 

representerar denna kategori.  

Enkäten innehåller två öppna frågor som syftar till att fånga upp övriga anledningar till att fortsätta, 

sluta eller byta idrott. Jag ville fånga upp idrottarnas egna tankar till varför de idrottar idag och varför 

de skulle tänkas sluta någon gång i livet. Motiveringen var att föreliggande studie vilar på en 

idrottspedagogisk bakgrund där tidigare forskning har lyckats peka på värden och anledningar till att 

fortsätta eller sluta med idrotten. Jag ville gärna få idrottarna att själva uttrycka egna åsikter och tankar 

som skulle komplettera de slutna frågorna.  
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Genomförande 
Eftersom jag ville analysera och förstå motivation enligt SBTs beskrivning hos ungdomar i åldrarna 

16-20 år som utövar lagidrott på bredd- och elitnivå dock under tid- och resursbegränsning valde jag 

att tillämpa bekvämlighetsurval som urvalsstrategi. Denna form av urvalsstrategi innebär enligt 

Eliasson (2013) att man tar det som är tillgängligt. Mitt val av urvalsstrategi grundar sig på den 

situation som funnits då många idrottsgrenar började sin idrottsäsong för sommarperioden eller 

avslutade sin idrottssäsong som varit under vintern vilket ledde till färre spelare per träning och 

minskade möjligheten att samla in en respektabel mängd data för analys. Efter att ha hittat 11 

föreningar med representativa lag kontaktade jag tränare för att se om de var intresserade. Totalt 

kontaktades 11 lag löpande under studien via telefon där det blev tre elitlag och fem breddidrottslag 

som deltog i undersökningen, dock blev ett bortfall som var breddidrottslag (se bortfall).  De som inte 

deltog var två elitlag och ett breddidrottslag där de ansåg sig inte ha tid eller intresse. För de som var 

intresserade skickade jag ut ett mejl vilket gav en kort beskrivning av vem jag var och vad jag avsåg 

att studera. Efter att ha undersökt sju idrottslag ansåg jag ha en tillfredsställande mängd observationer 

för en analys och därför kontaktades inga fler. För att fånga upp så många deltagare som möjligt kom 

jag alltid efter träning när alla var samlade. På plats presenterade jag mig och berättade vad syftet var 

med studien där jag sedan förklarade deltagarnas rättigheter efter vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper (se vidare etiska åtaganden i metod avsnittet). Eftersom jag alltid var närvarande 

under hela processen kunde materialet insamlas omgående. På grund av säsongsuppehåll var det svårt 

att få möjlighet att undersöka ett elitlag men efter att ha kommit överens med en av tränarna skickade 

jag ut enkäterna via mejl där jag senare erhöll sex stycken besvarade enkäter. Direkt efter varje 

insamling kodade jag varje enkät efter vilket tillfälle de tillhörde i kronologisk ordning exempel. Jag 

markerade B för ”breddidrott” och E för ”elitidrott” detta för att jag inte skulle missta och föra in fel 

enkät på fel urvalsgrupp i statistikprogrammet SPSS.  

Sammanställningen gick ut på följande sätt; urvalgrupperna bestämdes på nominal data nivå och 

kodades (1) för breddidrott och (2) för elitidrott där alla påståenden kodades in i SPSS under 

intervalldatanivå (1-7). Funktionen Compute variable användes för att kunna kategorisera dessa 

specifika svar till respektive motivationstyp där även ett medelvärde togs ut för varje motivation. I 

analysen användes Independent samples T-test. 
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Urval 
Jag har valt att studera ungdomar i åldrarna 16-20 år som deltar i lagidrott på bredd- och elitnivå som 

urvalspopulation.  

Totalt deltog 83 individer i undersökningen där könsfördelningen är män (n=49) och kvinnor (n=34). 

Efter bortfall av män (n=15) blev det 68 deltagare som kom med i analysen, dessa bestod av 

breddidrottare (n=35) och elitidrottare (n=33) och den slutliga könsfördelningen blev män (n=34) och 

kvinnor (n=34).  

De informanter i breddidrotten som deltagit i studien var; amerikansk fotboll [män (n=2)], fotboll 

[män (n = 19)], handboll [kvinnor (n = 5)], basket [kvinnor (n = 9 )].  

De informanter i elitidrotten som deltog var; fotboll [kvinnor (n = 14)], fotboll [män (n =13)], och 

innebandy [kvinnor (n=6)], se vidare bortfall.  

Jag har använt mig av bekvämlighetsurval vilket i metodlitteraturen beskriver som en urvalsstrategi 

där observatören väljer urval efter dess tillgänglighet Eliasson (2013). Strategin har passat in då 

populationen som föreliggande studie har studerat är bred där flera lag ur olika idrottsgrenar kan tas in 

i analysen men även att situationen som var under datainsamlingen var missgynnsam. Många idrottare 

kom inte på träningarna vilket minskade deltagandet i undersökningen. Därför uppstod det en brist av 

deltagare speciellt hos breddidrottarna i idrottsgrenarna innebandy och fotboll vilket fick mig att utöka 

variationen av idrottsgrenar för att uppnå en respektabel mängd data för analys. Selekteringen har i sitt 

första skede av idrottsföreningar valts ut efter egen subjektiv bedömning vilket har inneburit att jag 

valde att kontakta de föreningar som jag redan kände till och var verksamma i Umeå regionen, dock 

var det två föreningar som jag fann av en slump på internet.  

Jag studerade 11 föreningars hemsidor för att söka representativa lag för mitt urval vilket resulterade i 

11 lag, ett lag per förening. Av dessa 11 lag ville åtta lag delta i undersökningen men sju kom med i 

analysen efter ett bortfall (se bortfall). Två av dessa sju lag som kom med i anlysen var mindre 

enskilda föreningar vilka jag av en slump hittade på internet som jag senare kontaktade och 

undersökte. Tre av dessa sju lag var sektionsföreningar var av ett innefattade ett elitlag. De två sista 

föreningarna som undersöktes och togs med i undersökningen var större föreningar vilka bedrev en 

specifik idrottsgren (fotboll) och ansågs vara elitinriktad. Jag antog att föreningar med flera lag som 

till exempel sektionsföreningar skulle öka mina sannolikheter att få studera fler deltagare och att 

kontakta en förening som bedriver en specifik idrottsgren på hög idrottslignivå skulle öka mina 

sannolikheter att studera elitlag. Bekvämlighetsurval som urvalsstrategi bör med måttfullhet användas 

då selekteringen bygger på vad som är tillgängligt och på subjektiva bedömningar, vilket Graton och 

Jones (2010) menar ökar risken att studera fel urval. Jag har därför försökt vara neutral i min 

subjektiva bedömning där mina åtaganden har varit att studera föreningshemsidor med försiktighet 
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vilket skulle stärka min uppfattning om föreningarnas och lagens idrottsliga placering om de var 

bredd- eller elitidrott vilket var mina två variabler att studera, urvalet skulle också vara lagidrott. 

Därför ansåg jag att den insamlade datan var tillräckligt bra för att kunna generalisera min population, 

ungdomar i åldrarna 16-20 år som utövar lagidrott på bredd- och elitnivå (se reliabilitet och validitet).  

Föreningar, lag och idrottsgrenar som kom med i analysen har valts ut på följande sätt och på vilka 

grunder; jag valde att kontakta en sektionsförening med ett elitlag i innebandy vilka var vid 

undersökningstillfället ett välkänt representationslag i den högsta seriespelshiearkin. 

Sektionsföreningen består av två innebandylag där det första var representationslaget och det andra var 

ungdomslaget. Serien vilket laget spelade i gick under namnet elitserien och var nationellt omfattande 

vilket var en tydlig grund för att vara ett elitlag och togs därför in i urvalet.  

Det andra elitlaget som deltog i undersökningen var ett pojklag i fotboll vilka tillhörde en akademi för 

talangutveckling hos en förening i Umeå regionen vilket enbart bedrev fotboll. Denna 

akademiverksamhet var även grunden till varför jag valde att kontakta denna förening. Ungdomslaget 

tillhörde ett seriespel som även här går under benämningen elit och var vid undersökningstillfället ett 

rikstäckande seriespel. Detta har jag fått fram genom föreningens hemsida där de presenterade vilket 

seriespel talanglaget tillhörde men även matchscheman har varit en tillgång vilket visade att matcherna 

sträckte sig runt om i Sverige. Fotboll är en lagidrott vilket gör laget lämpligt att ta med i 

undersökningen. Utifrån dessa grunder att laget var under en förening vilket syftade till att bedriva 

elitverksamhet och att de tillhörde ett seriespel som gick under namnet elit bedömnde jag att de var 

elitsatsande och lämpliga i min undersökning.  

Det sista elitlaget tillhörde en anrik idrottsförening i Umeå regionen vilka i huvudsak bedriver fotboll 

och oftast hörs och ses i media, därför kände jag till dem och valde att kontakta föreningen. Vid 

undersökningstillfället spelade representationslaget i den högsta ligan i sin idrottsgren. Det har även 

framkommit på deras hemsida hur ungdomar blivit uttagna till olika ungdomslandskamper vilket kan 

tyda på att ungdomslagen bygger på en talangutveckling. Representationslaget hade väldigt få i min 

ålderskategori vilket fick mig att kontakta deras ungdomslag istället. Dock spelade de inte i ett 

seriespel som går under namnet elit men under en dialog med tränaren uttryckte denne att 

idrottsverksamheten inte var breddinriktad utan syftade till att specialisera spelare och utveckla deras 

idrottsliga kompetens. Att föreningen hade en anrik historia vilket ledd till stark etablering i samhället 

och fotbollen där representationslaget spelar i den högsta serien med flera SM-titlar och att tränaren 

uttryckte ungdomslagets specialisering var mina grunder till att bedöma dem som elitlag och togs med 

i urvalet.    
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Vad gäller selekteringen av urval i breddidrott har det genomförts på ett liknande sätt där hemsidor har 

varit den primära källan till information. Även att tre av dessa föreningar frekvent omtalas i media 

eller att vänner har varit medlem i föreningen har bidragit till min kännedom av dessa föreningar. 

Detta fick mig att tänka på just dessa föreningar och därför kontaktade jag dem. Dock var det två 

mindre föreningar som jag slumpmässigt hittade på internet vilka var verksamma i Umeå regionen. 

Jag valde att kontakta dessa två föreningar då jag upplevde genom deras hemsidor att de verkade vara 

enkla i sitt sätt att bedriva sin verksamhet samt att en förening var nystartat. De två breddidrottslagen 

bedrev specifikt handboll för tjejer och amerikanskfotboll där det var ett mix lag av tjejer och killar. 

Dessa två lag hade begränsade resurser där de hade en liten skara utövare och begränsad administrativ 

kapacitet. Den administrativa kapaciteten bestod av ideellt arbetande människor vilka oftast agerade 

som ansvariga eller tränare. Tränaren som ansvarade för amerikanskfotboll agerade även som spelare 

vilket gav intrycket att de inte organiserade sin idrott för att nå nya idrottsliga prestationsmål utan 

bestod av spontanitet. Jag frågade tränaren vilken agerade som spelare om den idrottsliga ambitionen 

där jag fick svaret; ”att det var för kul skull”. Jag ställde samma fråga till tränaren i det andra laget där 

jag erhöll samma svar. Idrottsgrenarna tillhör lagidrotten vilket är en del av populationen som avses att 

studera och därför valde jag att ta med dessa idrottsgrenar i föreliggande studie. Att föreningarna var 

väldigt enkla i sitt sätt att bedriva sin verksamhet och att handbollslaget var nystartat med få utövare 

blev grunden för min bedömning att de var breddidrottslag och var passlig i föreliggande studie.  

Jag kontaktade tre mer etablerade sektionsföreningar i Umeå regionen som bedriver flera lag och 

idrotter vilket gjorde det intressant för mig att kontakta dessa föreningar då mina sannolikheter att få 

så många deltagare som möjligt ökade. Jag kontaktade dessa tre sektionsföreningar för att jag 

personligen kände till dem sedan tidigare antingen att jag har frekvent läst och hört om dem via media 

eller att vänner har någon gång varit medlem i dessa föreningar. Jag sökte i lagsidorna på samtliga 

föreningar för att hitta representativa lag för mitt urval.  Jag fann ett lag per sektionsförening vilka jag 

ansåg var representativ gällande ålder och att de bedrev lagidrott. De lag som kontaktades var två 

fotbollslag för pojkar och ett dambasketlag. En tränare uttryckte under ett telefonsamtal att dennes 

fotbollslag var speciellt framtaget för de som inte vill satsa i den specifika idrottsgrenen, detta fick mig 

att bedöma att laget tillhörde breddidrotten. Det andra laget som bedrev fotboll för pojkar uttryckte 

också att de inte bedrev någon form av elitverksamhet när jag frågade denne vilket fick mig att ta med 

dem i urvalet. Det femte och sista breddidrottslaget som studerades var ett dambasketlag vilket 

tillhörde en etablerad internationell organisation som bedriver flera idrotter. Organisationen uttryckte 

på sin svenska hemsida att idrottsverksamheten syftade till att främja ungdomars fysiska och psykiska 

hälsa och att alla är välkomna vilket låg till grund att ta in dem i studien. Tränaren i laget arbetade 

ideellt och materialet som användes tillhörde det enklare slaget. Sammantaget bedömdes samtliga tre 

lag tillhöra breddidrotten men även att basket och fotboll är en lagidrott vilket är representativt för mitt 

urval.         
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Analys av data 
Under analysen har jag använt mig av statistik programmet SPSS. Här har jag använt mig av 

independent samples two tailed T-test som utgår ifrån en nollhypotes och att det finns en 

normalfördelning hos de båda grupperna. För att lättare kunna utläsa skillnaderna har jag tagit fram 

stapeldiagram med hjälp av programmet Excel. Signifikans nivå valdes till p<0.05.     

Vad gäller de öppna frågorna gick analysen och kategoriseringen ut på följande sätt; jag läste igenom 

varje svar och kategoriserade dessa efter centrala ord som idrottarna uttryckte. Till exempel, ”Jag 

tycker att idrotten är rolig” eller ”jag tycker att idrotten är kul”. Här bedömdes svaren efter vad det 

centrala var med idrotten och att dessa ord ansågs vara synonymer med varandra. Det gjorde att de 

fördes in till samma kategori som fick heta kul, rolig och gillar idrotten. Jag kategoriserade också hur 

dessa ord hörde ihop och vilka teman de representerade. Till exempel kunde svaren vara av en 

prestationsbaserad karaktär där ”att bli bäst och lyckas i sin idrott” var något som var viktigt. Svaren 

kunde baseras på hur etablerat socialt kapital (som familj och vänner) påverkade betydelsen av att 

idrotta. Det fanns även de som ville etablera nya sociala kontakter och kapital, träffa nya vänner. Jag 

valde att inte kategorisera efter vilken motivationstyp som orden kunde tillhöra enligt SMS. Jag valde 

att ha svaren åtskilda ifrån varandra. Om jag ersätta svarens betydelse med en motivationstyp i 

resultatet fanns risken att studien skulle tappa mycket värdefull information som skulle skapa ytliga 

resonemang i diskussionen som kunde ge fler perspektiv av materialet. Motiveringen varför jag har 

valt att använda öppna frågor och behålla svarens centrala uttryck var på grund av de brister som en 

enkätundersökning har där informanterna begränsas av att uttrycka egna åsiker (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Jag ville fånga upp övriga anledningar genom att erbjuda deltagarna att uttrycka egna tankar till 

sitt idrottsliga deltagande. Dock så relateras dessa svar och kategorier med motivationer i diskussionen 

och i delar av resultatet. I Excel ordnades kategorierna i stapeldiagram som skulle göra det enklare att 

illustrera vad urvalsgrupperna hade svarat. Jag har inte följt en färdig metod när dessa svar bearbetades 

och analyserades. 

Reliabilitet och validitet 

Enkäten  
Det är viktigt att veta att resultatet är tillförlitligt och att resultatet beskriver en sanning (Gratton & 

Jones, 2010). Det finns idag ingen svensk version av SMS och utmaningen att försöka ringa in 

nyckelord i varje påstående som hade betydelse för den specifika motivationen som efterfrågades blev 

en utmaning att översätta den engelska versionen till svenska. Efter att jag hade ringat in engelska 

centrala nyckelord för en motivationstyp försökte jag hitta en svensk motsvarighet till begreppet. Till 

exempel enjoyment översattes till glädje som är ett centralt ord för inre motivation uppleva. Det fanns 

ingen möjlighet att göra ett pilottest vilket gör det svårt att säkerställa den svenska versionens 

reliabilitet.   
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Första versionen av enkäten var på franska (EMS) där de gjorde ett tillförlitlighets test. Pelletier et al., 

(1995) undersökte 600 deltagare från olika idrotter (basket, ishockey, handboll, simning). Resultatet 

visade en alpha != 0.82 och en test-retest på r = 0.69 vilket betyder att testet är tillförlitligt. På grund 

av att EMS enbart var på franska var enkäten inte tillgänglig för den engelskspråkiga 

idrottsforskningen. I ett försök att översätta och göra en kopia av EMS gjorde dagens SMS. Resultatet 

på SMS test-retest visade att r = 0.70 vilket var snarlikt den franska versionen (r = 0.69) och 

korrelation alpha test på ! = 0.85. (franska ! = 0.82). SMS räknas utifrån det som ett tillförlitligt 

instrument för att mäta motivation enligt Pelletier et al., (1995).  

De öppna frågorna syftar till att fånga upp ungdomarnas övriga anledningar till att fortsätta eller sluta 

med idrotten. Jag har behandlat det centrala som idrottarna själva har beskrivit och uttryckt för att 

fånga upp ett material som har en idrottspedagogisk inriktning och som inte går att mäta på samma sätt 

som de slutna frågorna. Påverkan av detta på reliabiliteten och validiteten ser jag som en styrka i 

studien. Detta har givit föreliggande studie mer utrymme till fler nyanser och perspektiv i det 

insamlade materialet. Det som kan påverka reliabiliteten och validiteten är min kategoriserings metod 

som inte har varit en etablerad metod. Jag har istället valt att analysera och organisera svaren efter 

enskilda bedömningar och svaren har varit väldigt enkla, korta och oftast inte bestått av fler än 10-15 

ord. Det hade varit önskvärt att få mer information från varje svar och en högre svarsfrekvens speciellt 

ifrån elitidrottarna på de öppna frågorna. Tre elitidrottare svarade på den öppna frågan ”Är det något 

som gör att du funderar på att sluta eller byta idrott”.   

Urvalet 
I utgångspunkt var det idrottare i innebandy och fotboll som skulle studeras för att kunna ge en mer 

generaliserbar bild över dessa två lagidrotter som är väl etablerade i Umeå regionen. Detta skulle 

kunna ge en mer tillförlitlig kunskap till föreningar som bedriver dessa två idrotter i den aktuella 

regionen. På grund av ett för lågt deltagande vid undersökningstillfällerna fick jag i ett tidigt skede 

bredda urvalet med fler idrottsgrenar. Denna situation i kombination med knappa resurser och brist på 

tid har jag tillämpat bekvämlighetsurval som urvalsstrategi. Denna urvalsstrategi anses inte vara en 

strategi att föredra på grund av att urvalet väljs utifrån tillgänglighet och subjektiva bedömningar. 

Detta kan leda till en felaktig selektering av urvalet som inte tillhör den population som avsågs att 

studera (Graton & Jones, 2010). Tillgängligheten av deltagare har varit ett problem i föreliggande 

studie och därför har jag ändå valt att använda mig av denna strategi där jag har kunnat föra in fler 

idrottsgrenar i föreliggande studie och där med få fler deltagare. Denna urvalsstrategi fungerar dock 

om observatören kan anta att sannolikheten är lika stor för alla deltagare att de tillhör rätt urval som 

representerar populationen (Graton & Jones, 2010).  Populationen var specifikt ungdomar i åldrarna 

16-20 år som utövar lagidrott vilket kan anses vara en bred population och har givit mig möjligheten 

att kunna bredda med fler idrottsgrenar och ändå kunna generalisera för ungdomar i lagidrotten på 

bredd- och elitnivå. Detta  har varit ett argument varför jag använde mig av denna strategi i den 



..!

rådande situationen. Denna urvalsmetod har också inneburit att jag har valt föreningar efter en 

subjektivt bedömning. Därför har jag vidtagit försiktighetsåtgärder när jag valt ut lag ifrån olika 

föreningar och på så sätt försökt vara neutral i min subjektiva bedömning. Att vara neutral i min 

subjektiva bedömning har jag granskat föreningshemsidor där lagsidor gav information om ålder och 

vilka seriespel de tillhörde och om föreningen uttryckte idrottsliga ambitioner. Vid personlig kontakt 

via telefon eller undersökning har jag alltid frågat tränarna var de placerar sig i den idrottsliga 

ambitionen och på så sätt försäkrat mig om vad som har observerats. Eftersom jag ansåg att tränarna är 

ställföreträdande för idrottsföreningen och idrottslaget ansåg jag dem lämpliga att fråga var de ställer 

sig i ambitionsfrågan. Elitidrottarna har varit enklare att tyda då de oftast tillhör ett seriespel som går 

under benämningen elit. Trots att jag har använt mig av en urvalsstrategi vilket kan riktas stark kritik 

till anser jag att den insamlade datan var tillräckligt bra utifrån de åtgärder jag vidtagit och att urvalen 

var ifrån rätt population. 

En annan faktor som kan påverka studiens reliabilitet och validitet var undersökningarna ägde 

tidpunkt. Tidigare idrottspsykologisk forskning har visat att motivationen flukturerar beroende på 

ledarskap och andra faktorer efter avslutat träningspass. Detta är inget jag har tänkt på och inte kunnat 

ta ställning till. Alla undersökningar genomfördes efter träning för att maximera antalet deltagare i 

undersökningen. 

Bortfall 
Det totala bortfallet var på 15 stycken enkäter där åtta stycken var på grund av bristande ifyllningar, 

deltagarna hade antingen avbrutit (n=1) eller varit oseriösa (n=7). Bedömningen på oseriös ifyllnad 

baseras på om medelvärdet har varit 6-7 på alla motivationer inkluderat amotivation. Det finns ingen 

logik att en individ kan vara väldigt motiverad och samtidigt amotiverad till sin idrott. Det visade sig 

att ett lag agerade som farmarlag åt en större klubb och därför togs sex stycken enkäter bort från 

undersökningen. Jag ansåg att de hade en otydlig idrottslig ambition vilket gjorde deras tillhörighet 

osäker i föreliggande studie. 68 enkäter togs till slut med i studien men i dess enkäter blev totalt sju 

påståenden inte besvarade. Detta påverkar medelvärdet för de enskilde individerna och i mindre 

utsträckning det totala medelvärdet. Jag valde att behålla dessa enkäter eftersom jag anser att resultatet 

får en större negativ påverkan om jag kasserade ytterligare sju stycken enkäter. 

Etiska åtaganden  
Undersökningen har följt fyra etiska forskningsprinciper som vetenskapsrådet har tagit fram. 

Principerna syftar till att skydda de individer och organisationer som deltagit i undersökningen. Nedan 

redogör jag för hur jag har tagit hänsyn till dessa.  

Jag tog hänsyn till vetenskapsrådets informationskrav på följande sätt; eftersom jag direkt undersöker 

deltagare med enkäter har det varit viktigt att jag har ringt upp tränare och gjort en personlig förfrågan. 

Jag förklarade vem jag var, vilken institution jag tillhörde och vad syftet var med min studie. Jag 
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förklarade för tränarna över telefon att laget och organisationen får en kopia av studien när den är 

godkänd, detta för att det ska finns en samhällsnytta och vinning till att delta. Jag har sammanställt ett 

brev på enkätens framsida där jag presenterade mig själv och vilken institution jag tillhörde och vad 

jag avsåg att undersöka. I brevet beskriver jag att undersökningen är frivilligt, anonymt och att 

undersökningen kan avbrytas när som helst. Det förtydligas att den data jag samlar in bara ska 

användas till att besvara mina syftesfrågor. På plats bad jag alla att läsa brevet på framsidan innan de 

började fylla i svaren.  

Samtyckeskravet har inneburit att jag i förväg samlade in samtycke från organisationerna eller 

undersökningsdeltagarna (vetenskapsrådet, 2013). Jag har ringt upp tränarna och givit förfrågan om de 

vill delta i studien. Under samtalen har jag förklarat att alla deltagare inklusive föreningarna är 

anonyma. Vid undersökningstillfällena har jag förklarat vem jag är, vad jag gör och där jag senare 

öppet frågar om de vill vara med i studien. Återigen har jag tydliggjort att undersökningen är anonymt, 

frivilligt och att deltagarna får avbryta när som helst. Brevet på framsidan upprepar det jag tidigare 

sagt vid presentationen för deltagarna. Undersökningen riskerar inte att läcka ut känsliga 

personuppgifter på grund av undersökningens utformning och natur. Därför har jag nöjt mig med att 

hämta samtycke muntligt över telefon från en företrädare för att senare gå vidare och fråga deltagarna 

vid undersökningstillfället.  

Konfidentialitetskravet har inneburit att deltagarna skall hållas så anonyma som möjligt och att de 

ifyllda enkäterna förvaras på en säker plats. Detta förhindrar att obehöriga kan ta del av materialet 

(vetenskapsrådet, 2013). Jag garanterar deltagarnas anonymitet genom att inte be om känsliga 

personuppgifter eller uppgifter som kan spåras till den aktuella organisationen som de spelar för. Det 

är svårt att identifiera personer utifrån den data jag har samlat in eftersom att avrapporteringen baseras 

på medelvärden. 

Nyttjandekravet innebär att den data som jag har lyckats samla in skall endast besvara mina 

syftesfrågor. Till de föreningar som har deltagit i min undersökning har jag utlovat en kopia av studien 

när den är godkänd av pedagogiska institutionen vid Idrottshögskolan i Umeå.         
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Resultat 
Här presenteras resultatet för det insamlade materialet som skall besvara frågeställningen. Först 

presenteras materialet med hjälp av stapeldiagram hur breddidrottare och elitidrottare har svarat för 

varje motivationstyp där jag senare redovisar hur deltagarna svarat på de öppna frågorna. Till sist 

redovisas en helhetsprofil för de två urvalsgrupperna, resultatet baseras på medelvärde 1 

I detta mer detaljerade resultatavsnitt analyseras varje motivationstyp där breddidrottare (n=35) och 

elitidrottare (n=33) har svarat.   

Yttre motivation extern regulering 

 

Figur 2.1 Breddidrottares och elitidrottares fördelning på yttre motivation extern regulering.  

Viktigt för denna motivationstyp har varit hur andra individer runt omkring påverkar viljan av att 

idrotta. Påstående 6 ”Jag får ett bättre anseende av de människor jag känner”, 10 ”Det är en prestige att 

idrotta”, 16 ”Personer runt omkring mig tycker att det är viktigt att vara i form” och 22 ”Jag vill visa 

andra hur bra jag är på min idrott”   

Ett independent samples T-test fann ingen signifikant skillnad mellan breddidrottare (M=4.7, 

SD=0.98) och elitidrottare M=4.58, SD=1.28,) t(59.9)=0.411, p>0.05. Fördelningen var jämn hos de 

båda grupperna och medelvärdet visade att majoriteten kände att de ”instämde måttligt” till de olika 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0!På grund av enkätens utformning, baseras resultatet på medelvärden. Eftersom SMS mäter sju motivationer i 28 
påståenden blir det fyra frågor per motivationstyp (28/7=4). Genom att ta ut ett medelvärde blir det enklare att 
relatera svaren i resultatet med enkäterna och se hur urvalsgrupperna har ringat in på skalan:1.2.3.4.5.6.7, 
(stämmer inte alls-stämmer helt).    
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påståendena. Det fanns en elitidrottare med medelvärdet sju som verkade motiveras väldigt mycket av 

yttre motivation extern regulering.  

Yttre motivation introjektion 

 

Figur 2.2 Breddidrottares och elitidrottares fördelning på yttre motivation introjektion 

Centrala ord och uttryck för introjektion är kopplade till tvångskänslor, regelbundenhet och måsten. 

Följande påståenden gavs i enkäten, 9 ” Det är absolut nödvändigt för mig att idrotta för att kunna 

hålla mig i form, 14 ”Jag måste idrotta för att tycka bra om mig själv”, 21 ”Jag skulle må dåligt om jag 

inte tog mig tiden att idrotta” och 26 ”Jag måste idrotta regelbundet”.    

Ett independent samples T-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

breddidrottare (M=5.22, SD=1.33) och elitidrottare M=5,15, SD=1.2,) t(65.87)= 0.23, p>0.05. Här var 

det liksom under yttre motivation extern regulering en likartad fördelning mellan de båda grupperna. 

Resultatet säger att det fanns en andel ungdomar som” instämde ganska mycket” och ”helt” till att det 

ligger någon form av introjektions motiv bakom att idrotta. Resultatet visade att intervallet (M= 6.5-7) 

”stämde helt” bestod av breddidrottare (n=9) och elitidrottare (n=10).  
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Yttre motivation identifiering  

 

Figur 2.3 Breddidrottares och elitidrottares fördelning på yttre motivation identifiering 

För denna motivationstyp mäts betydelsen av personligt lärande och relationsskapande för en individ. 

De påståenden som ställts är; 7 ”Det är det bästa sättet för mig att möta nya människor”, 11 ”Det är en 

av de bästa sätten att kunna utveckla andra förmågor hos mig” 17 ”Det är ett bra sätt att lära sig nya 

saker som är användbart i andra delar av livet” och 24 ”Det är det bästa sättet för mig att behålla goda 

relationer med mina vänner”.  

Ett independent samples T-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

breddidrottare (M=4.25, SD=0.94) och elitidrottare (M=4.58, SD=1.08,), t(63.4)= -1,35, p<0.05. 

Fördelningen var även här likartad mellan breddidrottare och elitidrottare. Elitidrottarna har en grupp 

individer i intervallen (M=5.5 (n=8)) som ”instämde svagt ganska mycket” och (M=6 (n=5)) som 

”instämde starkt ganska mycket” till de påståenden som angivit. Breddidrottarna har en grupp 

individer som befinner sig i intervallet (M=4-4.5(n=14) som ”instämde måttligt” till de påståenden 

som angivit.    
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Inre motivation uppleva  

 

Figur 2.5 Breddidrottares och elitidrottares fördelning på inre motivation upplevelse 

Centralt för denna motivation är känslor av upplevelser, spänning och känslor som idrottaren får när 

denne utför ett visst moment. De påståenden som ställts är; 1 ”Jag upplever att jag får nya 

erfarenheter” 13 ”Jag får en känsla av spänning när jag är involverad” 18 ”För känslan jag får när jag 

utövar den sport jag gillar” 25 ”Jag gillar känslan av att totalt fokusera på det idrottsliga utförandet.   

Ett independent samples T-test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan breddidrottare 

M=5.43, SD=0.72 och elitidrottare M=6.04, SD=0.76,) t(66)= -3.3, p<0.05. Figur 2.5 illustrerar hur 

normal fördelningen var mellan dessa två grupper där elitidrottarna hade ett högre medelvärde än 

breddidrottarna. I intervallet (M=6-6.5) ”stämmer starkt ganska mycket” svarade breddidrottare 

(n=13) och elitidrottare (n=15). I intervallet (M=7) ”stämmer helt” svarade elitidrottare (n=9) och en 

breddidrottare. Denna motivationstyp var den motivation som hade högst medelvärde hos de båda 

grupperna. Resultatet visar med signifikant skillnad att elitidrottarna motiveras mer av denna 

motivation än breddidrottarna.  
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Inre motivation prestera 

 

Figur 2.7 Breddidrottares och elitidrottares fördelning på inre motivation prestera 

Centralt för denna motivationstyp är betydelsen för att klara av vissa tekniska moment och att 

individen upplever sig tillfreds när denne utvecklas. De påståenden som enkäten har ställt är; 8 ”Det är 

tillfredställande att kunna bemästra nya svåra träningstekniker” 12 ”Det tillfredsställer mig när jag 

känner att jag förbättrar mina svaga sidor i idrotten”, 15 ”Det är tillfredställande när jag upplever att 

jag förfinar mina idrottsliga förmågor” 20 ”För den tillfredställande känslan jag får när jag utför vissa 

svåra idrottsliga tekniker och moment”.  

Ett independent samples T-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

breddidrottare (M=5.42, SD=0.85) och elitidrottare M=5.86, SD=1.01,) t(62.8)= -1.89, p=0.063. 

Denna motivationstyp hade näst högst medelvärde hos de båda grupperna. Figur 2.7 illustrerar att 

normal fördelningen hos elitidrottarna är mer förskjuten åt höger i diagrammet än hos breddidrottarna. 

Intervallet (M=6-6.5) ”stämmer starkt ganska mycket” svarade breddidrottare (n=11) och elitidrottare 

(n=18).)  Intervallet (M=5-5.5) ”stämmer svagt ganska mycket” representerades av breddidrottare 

(n=17).   
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Inre motivation kunskap 

 

Figur 2.8 Breddidrottares och elitidrottares fördelning på inre motivation kunskap 

För denna motivationstyp mäts vikten av att lära sig och upptäcka nya strategier som ska förbättra den 

idrottsliga prestationen. De påståenden som ställts i enkäten har varit; 2 ”Jag lär mig mycket om 

sporten jag utövar” 4 ”Njutningen av att upptäcka nya träningstekniker” 23 ”Tillfredställelsen att få 

lära mig nya träningstekniker som jag aldrig har prövat förut” 27 ”Jag tillfredsställs av att upptäcka 

nya strategier till att förbättra min prestation” 

Ett independent samples T-test visade att det fanns en signifikanta skillnader mellan breddidrottare 

(M=4.82, SD=0.89) och elitidrottare M=5.67, SD=1.05,) t(63.03)=-3.58, p<0.05. Normal fördelningen 

för elitidrottarna var även här mer förskjuten åt höger än breddidrottarna. I intervallet (M=6-6.5) 

”stämmer starkt ganska mycket” svarade breddidrottare (n=5) och elitidrottare (n=14). I intervallet 

(M=7) ”stämmer helt” var det endast elitidrottarna (n=4) som svarade. I intervallet (M=4-4.5) 

”stämmer måttligt” svarade breddidrottarna (n=10) och elitidrottare (n=3), och i intervallet (M=5-5.5) 

”stämmer svagt ganska mycket” svarade breddidrottare (n=15) och elitidrottare (n=11). Denna 

signifikanta skillnad visar att elitidrottarna motiveras mer av att få kunskap än breddidrottarna.  
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Amotivation 

(

Figur 2.9 Breddidrottares och elitidrottares fördelning amotivation      

För denna motivationstyp mäts avsaknaden av att kunna uppfylla de tre psykologiska behoven där 

individen känner ingen tillhörighet, kompetens eller autonomi i idrotten. De påståenden som ställts i 

enkäten; 3 ”Jag brukar uppleva att jag hade goda anledningar till att utöva min idrott, men börjar 

ifrågasätta varför jag ska fortsätta” 5 ”Jag vet inte längre, har fått intrycket att jag inte är kapabel att 

utvecklas i idrotten jag utövar” 19 ”Det är inte helt klart längre, vet inte om jag hör hemma i denna 

sport” och 28 ”Jag ifråga sätter allt mer om jag ska vara kvar nu när jag inte når mina mål som jag satt 

upp längre” 

Ett independent samples T-test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan breddidrottare 

(M=2,69, SD=1,28) och elitidrottare (M=1.87, SD=1,33,) t(65.37)= 2.56, p<0.05. I intervallet (M=1-

1.5) ”stämmer inte alls” svarade elitidrottarna (n=20) och breddidrottare (n=13). I intervallet (M=2-

3.5)  ”stämmer ganska lite” svarade breddidrottare (n=14) och elitidrottare (n=9). Intervallet (M=4-

4.5) ”stämmer måttligt” var det endast breddidrottare (n=6) som svarade. Intervallet (M=5-5.5) 

”stämmer svagt ganska mycket” svarade breddidrottare (n=3) och elitidrottare (n=1). Den signifikanta 

skillnaden säger att breddidrottarna kände mer amotivation än elitidrottarna.   
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Öppna frågor  
 

Här presenteras analysen av de öppna frågorna som ställdes i enkäten. 

 

Figur 2.10 Resultatet över vilka övriga anledningar som ungdomarna har till att idrotta. 

Det var elitidrottare (n=12) och breddidrottare (n=20) som svarade på den öppna frågan; ”Är det något 
annat som motiverar dig att idrotta? Skriv och berätta” 

Det var breddidrottare (n=6) och elitidrottare (n=4) som ansåg att idrotten var rolig, kul och att de 

gillade idrotten. Det var en elitidrottare som uttryckte passion till sin idrott vilket kan anses innebära 

en djupare innebörd och fick därför en egen kategori. Idrottarna på båda nivåerna uttryckte att det var 

hälsosamt att idrotta och att idrotten sågs som ett sätt att hålla sig vältränad, det var elitidrottare (n=2) 

och breddidrottare (n=3) som ansåg det. En elitidrottare uttryckte att vinna var en drivkraft till att 

idrotta och en annan elitidrottare hade som mål att bli proffs inom sin idrott. Breddidrottarna hade 

familjerelaterade anledningar till att idrotta där en breddidrottare kände press ifrån föräldrar och 

vänner till att idrotta. Här uttryckte samma person att denne inte ville fortsätta med idrotten. Två 

breddidrottare uttryckte att familjen motiverade dem till att idrotta men mer än så framgick det inte 

från svaren. 
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Det var både breddidrottare (n=2) och elitidrottare (n=1) som uttryckte att de blev en viss person 

genom idrotten, en ”idrottstjej” eller ”idrottskille” bland familj och vänner. En breddidrottare såg 

idrotten som en möjlighet att träffa nya vänner och utöka det sociala nätverket. Det var både 

bredidrottare (n=5) och elitidrottare (n=2) som uttryckte att deras intresse var att bli bättre på sin 

idrott. Det gav dem en härlig känsla när de utvecklades och blev bli bättre i sin idrott.  

Det som kan lyftas fram som viktigast ur resultatet är hur begreppen roligt, kul och att gilla idrotten 

återkommer som något viktigt. Det handlar om känslor till idrotten som kommer ifrån det inre och är 

nära relaterat med inre motivation uppleva. Hålla sig vältränad och ha en god hälsa är näst största 

anledningen till att idrotta. Det finns ett fall där en individ upplever press ifrån föräldrar och vänner till 

att idrotta som är en tydlig yttre motivation extern regulering.     

 

 

Figur 2.11 Resultatet över vilka övriga anledningar som ungdomarna har till att sluta med idrotten.  

Det var både breddidrottare (n=8) och elitidrottare (n=3) som svarade på frågan ”Är det något som gör 

att du funderar på att sluta eller byta idrott”.  

Vanligaste hos breddidrottarna (n=3) var att idrotten var tidskrävande och att det krockade med 

studier, jobb och andra intressen. Näst största anledningen för breddidrottarna (n=2) var att idrotten 

slutade att utmana idrottaren. Elitidrottarna (n=2) var skador som orsak till att sluta med idrotten och 

en elitidrottare ansåg att idrotten var tidskrävande. Det var en breddidrottare som var amotiverad där 

denne ifrågasatte sitt idrottsliga deltagande. Personen hade i förgående fråga beskrivit familj och 

vänner som en pressande faktor till att idrotta.   
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Figur 2.12 Linjediagram över medelvärdet för alla motivationstyper vilket SMS har mät3((

Figur 2.12 är ett linjediagram som ger en helhetsbild över hur motivationen ser ut för de både 

urvalsgrupperna. Genom att visa medelvärdet för alla motivationstyper hos de båda grupperna skapas 

detta gemensamma mönster. Det som är centralt att lägga märke till i figur 2.12 är att båda grupperna 

har ett liknande mönster där grupperna har poängsatt motivationerna i enkäten på ett likartat sätt.  

Elitidrottarna avviker något genom att ligga på ett högre medelvärde på inre motivation medan 

breddidrottarna har marginellt högre medelvärde på de yttre motivationerna. 

Rangordning av motivationerna hos elitidrottarna vilket hade det högst medelvärde till det lägst är; 

inre motivation uppleva (6,0378), inre motivation prestera (5,8611), inre motivation kunskap (5,6742). 

Yttre motivation introjektion (5,1490), yttre motivation identifiering (4,5859), yttre motivation extern 

regulering (4,5833) och amotivation (1,8788). Öppna frågorna tillsammans med figur 2.13 talar om att 

inre motivation uppleva och inre motivation prestera är de två inre motivationer som är högst 

operativa hos elitidrottarna. Inre motivation uppleva var den motivation som fick högst medelvärde 

ifrån enkätundersökningen och fyra stycken elitidrottare ansåg i de öppna frågorna att det var roligt 

och kul att idrotta. Inre motivation prestera var den motivation som fick näst högst medelvärde hos 

elitidrottarna. Det var en elitidrottare i de öppna frågorna som uttryckte att denne ville bli bäst och en 

annan upplevde en positiv känsla när denne blev bättre i sin idrott.  
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Rangordning av motivationerna hos breddidrottarna vilket hade det högsta medelvärdet till det lägsta 

är inre motivation uppleva (5,43105), inre motivation prestera (5,4286), yttre motivation introjektion 

(5,2214), inre motivation kunskap (4,8214), yttre motivation extern regulering (4,6952), yttre 

motivation identifiering (4,2500) och amotivation (2,6952). Det som kan knytas här är att inre 

motivation uppleva, inre motivation prestera och yttre motivation introjektion är de tre verksammaste 

motivationerna på breddnivå. Det var sex stycken idrottare som ansåg att idrotten var kul eller rolig 

vilket anses vara en typisk inre motivation, inre motivation uppleva. Inre motivation prestera var den 

andra motivationstypen som tillsammans med de öppna frågorna verkade vara en aktuell motivation 

hos breddidrottarna. Detta var den näst vanligaste motivationen för breddidrottarna i 

enkätundersökningen och även den näst vanligaste i de öppna frågorna. Det var två stycken 

breddidrottare som ville bli bäst och lyckas i sin idrott, det vill säga att det finns ett prestations mål. 

Yttre motivation introjektion var den vanligaste yttre motivationen hos breddidrottarna. I enkäten är 

regelbundenhet och ord som associeras med tvångskänslor centralt men i de öppna frågorna fanns det 

ingen som kunde återkopplas till detta, utan idrotten ansågs snarare var ett bra sätt att hålla sig iform.         
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Diskussion 
Själv-bestämmande teorin (SBT) utgår ifrån att människan effektivast täcker sina psykologiska behov 

i sociala strukturer och enligt Franzen och Peterson (2004) beror idrottens in- och utflöde på vad de 

kallar för sociala sammansättningar. Jag vill betrakta Franzen och Peterson (2004) beskrivning av den 

sociala sammansättningen som en utveckling av SBTs teori om den sociala strukturen.  

I figur 2.12 visas ett gemensamt mönster för bredd- och elitidrott där proportionerna mellan de olika 

motivationerna skapar ett liknande mönster, grupperna har poängsatt på ett likartat sätt och kan tänkas 

ha likartade värderingar inför idrotten. Elitidrottarna poängsatte högre på alla inre motivationer och en 

yttre motivation. En förklaring till varför elitidrottarna har ett högre medelvärde kan bero på att den 

idrottsliga ambitionen är högre hos dem. Det kan också bero på andra sociala faktorer som att de 

tillhör en social grupp och en förening med har högre ambitionsvärderingar till idrotten än de i 

breddidrotten. Resonemanget bygger på antagandet som Franzen och Peterson (2004) gör; att 

föreningar med representationslag i de högre seriespelen tenderar att ”smitta” elitvärderingar till hela 

föreningen. Även Franzen och Peterson (2004)s förklaring att habitus spelar in och att elitsatsande 

ungdomarnas idrottsvärde kan bero på den investering som de gör i idrotten, både i tid och intensitet. 

Att ta sig till elitnivå betyder hårt arbete och kanske uppoffring från andra aktiviteter.  

Amotivation 
De fynd som föreliggande studie har funnit är att amotivation har visat sig vara en signifikant skillnad. 

Breddidrottarna var de som kände mer amotivation och i de öppna frågorna ansåg de att idrotten kan 

vara tidskrävande och ta mycket plats för annat i livet. Breddidrottarna ansåg också att om idrotten 

slutade utmana kunde det var en avgörande orsak till att de skulle sluta eller byta idrott. Skador var 

den vanligaste orsaken som skulle få en elitidrottare att sluta eller byta idrott. SBT föreslår att det inte 

är något fel att vara amotiverad. Enligt SBT beror det på att behoven inte kan täckas i den nuvarande 

aktiviteten och att den sociala strukturen som aktiviteten infinner sig i inte kan tillgodose individens 

behov. Att vara ”amotiverad” i ett idrottspedagogiskt perspektiv får även här ses som tämligen 

normalt. Att inte kunna finna någon lust till att idrotta kan bero på många faktorer i den sociala 

sammansättningen. Om vi tittar på föreliggande studies resultatet kan vi se att de anledningar som 

räknas upp är oftast bristande tid och externa fält som konkurerrar med den nuvarande aktiviteten. 

Detta kan föreliggande studie koppla till  Franzen och Peterson (2004) som hade skola och andra 

aktiviteter som konkurrerande varibel till idrotten. Det ska påpekas att urvalet i föreliggande studie 

sträcker sig från första året i gymnasiet till ett år efter gymnasial utbildning. Det kan betyda att många 

börjar värdera skolgången mer inför framtida universitetsstudier vilket kan betyda en eventuell 

nedtrappning av idrotten. Franzen och Peterson (2004) huvudsakliga fynd i sin studie var vikten av 

socialt kapital vilket var avgörande för om ungdomar fortsatte eller slutade med idrotten. I 

föreliggande studie har en breddidrottare beskrivit ett tvång från föräldrar och vänner att fortsätta med 

idrotten. Individen uttryckte även amotivation till att idrotta i de öppna frågorna där det kan 
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konkluderas att personen inte hade ett eget självbestämmande att aktivera sig i idrotten. Vi kan fundera 

här om det sociala kapitalet som Franzen och Peterson (2004) beskriver som något positivt kan ha en 

baksida? Kan det sociala kapitalet tvinga andra i umgängskretsen till aktiviteter som de saknar lust och 

intresse till?  

En intressant observation som har gjorts är att två elitidrottare har uttryckt skador som en möjlig orsak 

till att få dem att sluta med idrotten. Skador är en vanlig förkommande orsak till att unga elitidrottare 

slutar med idrotten (Enoksen, 2011). Enoksen (2011) förklarar att ungdomar i denna ålder har en 

ojämn fysisk mognadstakt vilket skapar olika fysiska förutsättningar. Under ungdomsåren är 

kroppsmassa, kroppslängd, muskelutveckling, styrka och aerobiska kapacitet individuellt varierande 

hos ungdomarna och detta i kombination med att killar tenderar att vara mer tävlingsinriktade gör 

idrotten mer specialiserad och tävlingsinriktad. Samtidigt ökar chansen att tränarna blir inriktade på 

expertutlärning under träning och tävling inom den specifika idrottsgrenen. Enoksen (2011) förklarar 

också att skador är en produkt av flera faktorer. Franzen och Peterson (2004) menar i sin studie att de 

som föds tidigare på året tenderar att bli uttagna i högre grad till de högre serierspelen än de som föds 

sent på året detta på grund av att de är närmare vuxen ålder. Denna form av uttagning betyder 

emellertid också högre krav på prestation och träningsdos. Kan detta vara en faktor som bidrar till 

skador? Att äldre individer inom sin åldersgrupp utsätts för en högre skaderisk genom denna 

prestationsstegring? Det kan spekuleras om detta är en bidragande faktor till den skadeproblematik 

som råder bland unga elitidrottare.  

Motivationen mellan in- och utflödet 
Inre motivation uppleva är den motivation som poängsattes högst hos de båda urvalsgrupperna. 

Detta kan förklaras vidare med att idrotten ska bidra med en känsla av spänning och att det ska vara 

roligt att idrotta. Denna motivationstyp är den mest omfattande motivationen och innefattar både 

direkt och indirekt alla de andra inre motivationerna. Både resultatet och tidigare forskning har visat 

att begreppet roligt är ett viktigt element för när en ungdom väljer att idrotta. Jakobsson och Engström 

(2008)s studie lyckades påvisa att begreppet roligt återkom flera gånger som en viktig del till att vilja 

idrotta men begreppet roligt hade olika innebörder. Det kunde vara roligt att träffa nya människor och 

skaffa nya vänner. Det var roligt när ungdomarna utvecklade sin prestation och tekniska färdighet. Det 

var roligt när ungdomarna fick koppla av ifrån vardagen med rekreation där idrotten fungerade som en 

fristad från vardagssysslor och måsten. Det var även roligt när ungdomarna upplevde att de uppnådde 

en bättre hälsa och välbefinnande. Idrotten blev rolig när ungdomarna fick dela erfarenheter med 

varandra och tränaren. Enligt Jakobsson och Engström (2008) kunde begreppet roligt höra ihop med 

välbefinnande och  meningsfullhet. SBT förklarar om en individ kan uppfylla de tre psykologiska 

behoven kommer denne att uppleva välbefinnande och inre motivation. För att kunna förklara hur 

dessa psykologiska behov kan uppfyllas behöver vi titta på den sociala sammansättningen igen. 

Franzen och Peterson (2004) studie visade att socialt kapital  var den mest betydelsefulla variabeln för 
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att ungdomar skulle börja och fortsätta med idrotten. I föreliggande studie har en breddidrottare 

förklarat sin motivation till sitt idrottsliga deltagande som en möjlighet till att skaffa nya vänner och 

två breddidrottare menar att familjen motiverar till att idrotta. Dessa tre breddidrottare utgör ”bara” en 

liten grupp som vi kan knyta an till socialt kapital men det verkar vara en återkommande företeelse. 

En mer återkommande variabel som vi kan se är habitus, att bli bäst i sin idrott eller att utvecklas i 

idrotten. Detta kräver att ungdomarna investerar tid i sin idrott och ökar sin träningsitensitet. Vad 

gäller denna grupp människor bestod den av breddidrottare (n=5) och elitidrottare (n=2). Det hade 

varit intressant att veta hur länge dessa ungdomar har deltagit i sin idrottsgren och förening. Enligt 

Pelletier et al., (1995) innebär inre motivation prestera att idrottaren har ett autentiskt intresse att 

bemästra vissa tekniker och att idrottarna vill kunna utföra nya och svåra moment. Denna motivation 

tillhör det psykologiska behovet kompetens och det har elitidrottarna poängsatt högre än 

breddidrottarna (men ingen signifikant skillnad). Båda har ett högt medelvärde som betyder att de 

måste betraktas som ganska lika. Mageau och Vallerand (2003) föreslår i sin studie att idrotten bör 

bestå av utmaningar där utmaningarna bör vara anpassade så de varken blir för lätta eller för svåra. 

Sådana övningar ökar motivationen hos idrottarna genom att locka dem att vilja klara av momentet. Vi 

kan se att breddidrottarna har varit ”piggare” på att uttrycka prestation, självrelaterande utveckling och 

habitus mer än elitidrottarna i de öppna frågorna. Detta stärker misstanken att idrotten blir roligare 

med utmaningar även hos de i bredden. Molinero et al., (2006) fann i sin studie att de vanligaste 

anledningarna varför de i breddidrotten slutade var på grund av träningen inte blev tillräckligt 

spännande eller att ungdomarna inte längre kände utveckling. Det blir därför viktigt att den sociala 

strukturen kan bestå med utvecklingsmöjligheter för ungdomarna även i breddidrotten. En slutsats som 

vi kan göra sammantaget med resultatet och tidigare forskning är att denna motivation inte skiljer det 

sig så mycket mellan bredd- och elitidrott. Det måste finnas utmaningar i idrotten för att ungdomarna 

ska tycka att det är roligt men någonstans måste bredd- och elitidrottarna skiljas åt gällande prestation, 

speciellt när elitidrott innebär högre prestationskrav och avancerat sportsligt utförande.  

I inre motivation kunskap finner vi en signifikant skillnad mellan grupperna där elitidrottarna har ett 

högre medelvärde än breddidrottarna. Elitidrottarna verka drivas mer av att skaffa sig kunskap för att 

kunna förbättra sina idrottsliga förmågor. Jag anser att denna motivation kan efterliknas med Franzen 

och Peterson (2004) habitus där de vill investera mer tid i sin idrott. En förklaring är att inom 

elitidrotten råder det ett allvar och ett krav på att prestera. Det ställs krav på idrottarna som innebär att 

de måste kontinuerlig skaffa sig kunskap till att uppnå en elitstandard. Logiken i elitidrotten innebär 

att idrottarna ska utvecklas och bli bättre. Jag kan bara konkludera att för denna motivationstyp verkar 

det finnas en drivkraft och ett autentiskt intresse till att vilja bli bättre i idrotten genom mer kunskap. 
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Gällande den yttre motivationen kommer jag att belysa idrottens funktionella betydelse, speciellt för 

breddidrottarens hälsa i vardagslivet. Den föreliggande studien har kunnat visa att yttre motivation har 

en liknande fördelning hos de båda grupperna och att det inte fanns någon signifikant skillnad. Vi kan 

se att överlag styrs breddidrottarna mer av yttre motivation och svaren på de öppna frågorna tyder på 

att det finns en praktisk nytta med idrotten. Breddidrottarna drivs mer av yttre motivation introjektion 

än elitidrottarna. Denna motivation som enligt Pelletier et al., (1995) oftast bygger på en inre 

mekanism som baseras på värderingar och tvångstankar till att idrotta. Dessa tankar och värderingar 

kan framkalla ett obehag och ångest som driver oss framåt, denna ”ångest” har föreliggande studie ej 

kunnat visa. I de öppna frågorna uttryckte breddidrottare (n=3) och elitidrottare (n=2) att idrotten var 

ett sätt att hålla sig i form och att det var hälsosamt att idrotta. I dessa svar kan vi spekulera om 

idrotten är något positivt som samtidigt erbjuder ungdomarna ett roligare alternativ till aktivera sig. 

Det var breddidrottare (n=2) och elitidrottare (n=1) som uttryckte att de blev något eller någon i 

idrotten där de beskrev sig själva bli en ”idrottsperson”. Vi kan anta att bekräftelse från det redan 

etablerade sociala kapitalet (familj, släkt och vänner) är en motivationsfaktor till att idrotta.  

Amotivation i elitidrotten 
Av materialet och tidigare forskning att döma så bör vi kanske betrakta elitidrottarnas situation 

annorlunda. En breddidrottare skulle inte ”förlora” lika mycket på att byta intresse och idrott, utan 

snarare vinna mer på att byta genom att skaffa sig fler vänner och bredare erfarenhet i livet. Vad gäller 

elitidrottarna så har de specialiserat sig i sin idrottsgren där de har lagt ner mycket tid under en längre 

tid. Utifrån materialet kan vi se att amotivationen är mindre hos elitidrottarna och att de anledningar 

som återges i de öppna frågorna visar att skador är den vanligaste orsaken till att de skulle sluta med 

idrotten. Vad gällande de öppna frågorna hade det varit önskvärt att ha mer material speciellt från 

elitidrottarna. Vi kan i alla fall spekulera vad habitus har för inverkan i deras val av att inte vilja sluta 

med idrotten. Där de står idag har inneburit en hel del uppoffring från annat i livet och mycket 

investering i sin specifika idrottsgren vilket gör att de inte skulle sluta på grund av att tiden inte räcker 

till och att sluta med sin idrott skulle förmodligen innebära en stor förlust. Resultatet visar att den inre 

motivationen är högre hos elitidrottarna vilket är en bra förklaring till att elitidrottarna är väldigt 

autentiskt intresserad för sin idrott. Vi kan fundera på vad Franzen och Peterson (2004) beskrev i sin 

studie; att elitvärderingar kan sprida sig genom hela föreningen ner till juniorlagen. Samtidigt som att 

de investerar mycket tid i sin idrott kan det också innebära att de exponeras mycket av föreningens 

värderingar.  
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Konklusion 
En gemensama utgångspunkt som det idrottspsykologiska och det idrottspedagogiska perspektiven har 

är att idrotten är en aktivitet som ofta påverkas av vuxna och ”expertis” värderingar. Vi har dels 

kunnat se utifrån tidigare forskning hur glädjen, lusten och motivationen påverkas när en vuxen 

”expert” påverkar aktiviteten. Begreppet roligt kommer i olika uttryck i pedagogiken och visats vara 

central för ett idrottsliga deltagande och engegamang. Liksom i idrottspsykologin är inre motivation 

ett uttryck för när något är roligt. Idrottspedagogen pratar om in- och utflöde i ungdomsidrotten på 

grund av sociala sammansättningar medan en idrottspsykolog hade förklarat amotivation som en 

produkt av att inte kunna täcka de psykologiska behoven i den sociala strukturen. Enligt SBT betyder 

hög inre motivation uppleva en glädje, spänning och ett autentiskt intresse för det idrottsliga 

engagemanget och deltagandet. Det idrottspedagogiska perspektivet har givit en sociologisk synvinkel 

som har kunnat ge nya perspektiv. Begreppet roligt har olika innebörder beroende på vad idrottaren 

själv anser är roligt. Det kan vara roligt att vinna eller bli bättre på sin idrott men även att utöka det 

sociala kapitalet har visat vara av en stark betydelse för att vilja idrotta (Jakobsson & Engström, 2013). 

Vidare gällande socialt kapital har Franzen och Peterson (2004) visat att roligt är den viktigaste 

variabeln till att vilja idrotta. Föreliggande studie kan inte visa på något nytt utan bara konstatera att 

övergripande drivs idrottsaktiva ungdomar i både bredd- och elitidrotten åldrarna 16-20 år av en inre 

motivation som betyder att idrotten är rolig. Med andra ord är detta till synes enkla begrepp roligt inte 

bara är ett brett begrepp som visats bära på en djup och komplex innebörd men gör även detta begrepp 

till den viktigaste beståndsdelen för att aktivera oss. Föreliggande studie har diskuterat hur amotivation 

bör betraktas olika hos bredd- och elitidrottarna där investeringstiden kan ha inneburit en lång 

fostransprocess vilket kan ha skapat skillnader hur unga förhåller sig till idrotten.  
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Metod reflektion och förslag på framtida studier 

Föreliggande studie har använt en kvantitativ metod för att bringa svar på frågeställningen. Detta har i 

sin tur begränsat möjligheten att fånga upp värderingar, tankar och annan viktig information när 

enkäten av sin natur begränsar deltagarnas möjligheter till att yttra sig mer djupgående. Dock har 

föreliggande studie valt att lägga till två öppna frågor i enkäten som syftade till att fånga upp 

deltagarnas övriga tankar till varför de idrottar samt byta eller sluta någon gång. Tanke på att svaren av 

frågorna inte var långa eller djupa samt att analysen inte baserades på en etablerad metod hade det 

varit värdefullt för idrottsforskningens att genomföra en kvalitativ studie av motivation hos ungdomar 

i bredd- och elitidrotten. En kvalitativ metod kan fånga upp tankar och värden mer djupgående hos 

idrottarna som senare kan analyseras efter färdiga metoder vilket skulle ge djupare kunskap. Jag vill 

även rikta kritik till enkäten där den inte har förmågan att påvisa den process och kontiniuum som 

själv-bestämmande teorin beskriver. Varje person fyller i hur de uppfattar de givna påståenden som 

representerar en motivationstyp vilket gör att vi måste istället studera hur de olika motivationerna står 

i förhållande till varandra. Jag har istället i föreliggande studie valt att presentera varje motivationstyp 

för sig i resultatet för att se vilka skillnader det fanns mellan bredd- och elitidrott. Därför anser jag att 

det hade varit värdefullt för idrottsforskningen att genomföra en kvalitativstudie vilket studerar varför 

unga väljer att idrotta på de båda nivåerna med motivation som anledning.  
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Bilaga 1 

Enkät 
 

VARFÖR UTÖVAR DU DIN IDROTT? 
 
Mitt namn är Björn Lindgren läser min sjätte termin på det Idrottsvetenskapligaprogrammet vid Umeå universitet. Jag 
håller just nu på med att skriva mitt examensarbete som handlar om skillnader på motivation mellan elitlag och 
motionslag. Denna enkät heter ursprungligen Sport motivation scale (SMS) och baseras på motivationsteorin Self-
determination theory (SDT).  Enkäten är ett instrument som mäter motivation/er hos individer om varför du utövar din 
idrott.   
 
Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst, syftet med denna undersökning är att enbart besvara mina 
syftesfrågor. Ni är anonyma, det vill säga att inga namn och personuppgifter på deltagare, klubbar, föreningar eller 
organsiationer nämns i arbetet.  

TACK FÖR DITT DELTAGANDE 
  
MVH 
 
BJÖRN LINDGREN  
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VARFÖR UTÖVAR DU DIN IDROTT? 
 
Enkäten utgår ifrån frågan ”VARFÖR UTÖVAR DU DIN IDROTT?” som sedan ger dig 28 svar som du skall 
svara på. Använd svaren och skalorna nedan och ringa in det alternativ som stämmer mest överens med 
för hur du känner för ditt idrottsliga deltagande.  
 
Notera! Att skala 2 (-) och 3 (+) respektive 5 (-) och 6 (+) indikerar om du är på den starkare eller svagare 
sidan i svaren överensstämmer litegran och överensstämmer ganska mycket. 
 
 
 Stämmer     
 Inte                           Stämmer                          Stämmer                           Stämmer Stämmer 
 alls (-) Ganska lite (+)                   måttlig                  (-)  ganska mycket (+) helt 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
  
  
JAG UTÖVAR MIN IDROTT FÖR ATT: 
 
 
          
   1.  Jag upplever att jag får nya erfarenheter                                            1         2         3         4         5         6         7 
 
 2.  Jag lär mig mycket om  sporten jag utövar                                    1        2         3        4        5        6       7 
  
   3.  Jag brukar uppleva att jag hade goda anledningar till att                    1         2         3         4         5         6         7 
        utöva min idrott, men börjar ifrågasätta varför jag ska fortsätta.                                     
 
 4. Njutningen av att upptäcka nya träningstekniker                                  1         2         3         4         5         6         7 
          
 5.  Jag vet inte längre, har fått intrycket att jag inte är kapabel att  1         2         3         4         5         6         7 
        utvecklas i idrotten jag utövar. 
  
   6.  Jag får ett bättre anseende av de människor jag känner. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 7.  Det är det bästa sättet för mig att möta nya människor. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 
 8.  Det är tillfredställande att kunna bemästra 
 nya svåra träningstekniker. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 9.  Det är absolut nödvändigt för mig att idrotta för att kunna hålla mig    1         2         3         4         5         6         7 
 i form.  
 
 10.  Det är en prestige att idrotta 1         2         3         4         5         6         7 
 
 11. Det är en av de bästa sätten att kunna utveckla andra   
 förmågor hos mig. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 12.  Det tillfredställer mig när jag känner att jag förbättrar mina svaga 1         2         3         4         5         6         7 
       sidor i idrotten. 
 
 13.  Jag får en känsla av spänning när jag är involverad 1         2         3         4         5         6         7 
 
 14.  Jag måste idrotta för att tycka bra om mig själv. 1         2         3         4         5         6         7 
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 15. Det är tillfredställande när jag upplever att jag förfinar mina 1         2         3         4         5         6         7 
        idrottsliga förmågor. 
  
16.  Personerna runt omkring mig tycker att det är viktigt att vara i form. 1         2         3         4         5         6         7 
 
17   Det är ett bra sätt att lära sig nya saker som är användbart i  1         2         3         4         5         6         7 
      andra delar av livet 
  
18.  För känslan jag får när jag utövar den sport jag gillar 1         2         3         4         5         6         7 
         
 
19.  Det är inte helt klart längre, vet inte om jag hör hemma i denna sport. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 20.  För den tillfredsställande känslan jag får när jag utföra vissa svåra   
 Idrottsliga tekniker och moment. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 21.  Jag skulle må dåligt om jag inte tog mig tiden att idrotta. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 22.  Jag vill visa andra hur bra jag är på min sport. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 23.  Tillfredställelsen att få lära mig nya träningstekniker som jag    
 aldrig har prövat förut. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 24.  Det är det bästa sättet för mig att behåll goda relationer   
 med mina vänner. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 25.  Jag gillar känslan av att totalt fokusera på det idrottsliga utförandet.   1         2         3         4         5         6         7 
 
 26.  Jag måste idrotta regelbundet. 1         2         3         4         5         6         7 
 
 27.  Jag tillfredställs av att upptäcka nya strategier till att förbättra min 1         2         3         4         5         6         7 
        prestation  
  
28.  Jag ifråga sätter allt mer om jag ska vara kvar nu när jag inte.     1         2         3         4         5         6         7 
       når min mål som jag satt upp längre 
  
 
 
 
 29. Skriv gärna något med egna ord om varför du utövar din idrott!                                                                                                
 
 
 
30. Är det något som gör att du funderar på att sluta eller byta idrott?  
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